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 قندکرمان 

 افسون امینیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 قندک عنوان: ❖

 اجتماعی عاشقانه ژانر: ❖

 ن امینیانافسو نویسنده:❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 تیم ویراستاری مجموعه کافه نویسندگان ویراستار: ❖

 تیم طراحی طراح: ❖

 جموعه کافه نویسندگانتیم کپیست م کپیست: ❖

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 5 

 

 

 

 خالصه اثر:

  صدد در و آید نمی خوشش معمولش غیر و نامتعارف اسم از که است دختری اسم قندک
.  میدهد کار پیشنهاد او به که شود می آشنا زنی با احوال ثبت در و.  آید می بر آن تعویض

 ... و میخورد رقم  دیگری شکل به اش  زندگی داستان  پیشنهادی شغل قبول با قندک
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 . آفرید حوا و مآد همراه را عشق که خدایی نام به        

  

  عاشقان تمامی به تقدیم        

  

 " مقدمه"         

  

 رو دلمون ي سفره بخواهیم اگه که ودرشته ریز هاي قصه پراز آدمها ما زندگی        
 ...! من هفتاد مثنوي میشه کنیم پهن 

 هدور  رو اونها گاهی فقط و و میمونه ذهنمون ي گوشه نخونده که هایی قصه        
 . میکنم

 اول... کنی پرت آروم و ساکت ي دریاچه یه تودل رو سنگی تفریح سر از وقتی        
 ... تر بزرگ و بزرگ هاي دایره اون دنبال به و میشه درست کوچیکی هاي دایره

 پرتاب کجا دقیقا رو ریزه سنگ میره یادت که میشن اونقدربزرگ ها دایره این  و        
 ... بودي کرده

 سنگ  همون  حکم  گذارمون  تاییر  اما  کوچک  هاي  تصمیم  هم  آدمها  ما  زندگی  توي        
 درشت و ریز اتفاقات دنبالش به و....میشه پرتاب روزگارمون دل توي که داره رو ریزه
 ...  میگیرند جون هم دل توي

 عوض  هم  رو  هامون  همسفر  حتی  بلکه  زندگیمون  مسیر  تنها  نه  که  هایی  تصمیم        
 ... همیکن

 . شد شروع تابستان روز آخرین  از چیز همه او براي و        
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 آفتاب و دارند را فردایش مهر اول عزاي ایی مدرسه هاي بچه که روزي همان        
 . میتابد ها زمینی سر بر قدرت پر تابستانی

 ...  میکرد آماده سرد فصلی آغازي براي را خود طبیعت که طور همان        

 . شد آغاز زندگی از جدیدي فصل هم او براي        

  

  

 " اول فصل"         

  

  

 .  میسپرد لقایش دست به را عطایش و زد می را قیدش باید        

 در را ها پله بار سومین  براي و فشرد دستش میان را نبات کوچک هاي دست        
 . گرفت پیش

 چندم خان در دانست نمی دیگر رسید دوم ي طبقه به خسته قدمهاي با وقتی و        
  ؟...دارد رو پیش دیگر خان چند و...!است کرده گیر

 لنگ خاضر قرن کوپال و یال بی رستمی این  صبوري درمقابل تا بود کجا رستم        
 .  کند پهن  را هایش

 اش  اراده  زره  و  کرد می  پا  به آهنی  کفش کارها ترین  کوچک براي بایست  می  که        
 . پوشاند می تن  بر تر راسخ را

 . رسید می اول ي نقطه به باهم میدوید هرچه که بود ایستاده دایره روي گویی        
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 مدرسه  رنگ  صورتی  ي  مقنعه  ي  چانه  که  انداخت  نبات  ي  خسته  صورت  به  نگاهی        
 پیشانی روي لختش و صاف موهاي و آمده باال گوشش حوالی جایی تا و شده کج اش

 . بود کرده اتراق صورتش میان خستگی و ختهیر

 . برسد اش خواسته به ،تا آمد می پایش به پا شکایت و گله بی باز اما        

 زمان  ،همان  پیش  سالها  اش  فیروزه  مامان  و  حمید  بابا  که  بود  ایی  چاله  این   اصال        
 ....! بودند کنده برایش بود آمده دنیا به که

 ...! عجیب نام این اتنخاب با        

 ...! اسم شد هم »قندك« آخر        

 نام  این   به  او  قامت  حاال  که  گذارند  می  قندك  را  شان  دختر  اسم  مادري  پدرو  کدام        
 . بود شده مزین 

 محض  به  مادرها  و  پدر  تا  نداشت  وجود  گیري  جو  اسم  به  ایی  پدیده  اصال  کاشکی        
 او روي رسد می ذهنشان به که اسم اولین  او رینیش صورت و دلبندشان فرزند دیدن

 .  بگذارند

  

  

 و داشت سوسکه ها همکالسی میان خاصش نام ي واسطه ،به بود که دبستانی        
 . بالید می خود به میشدو خوب هاي حس از پر زدند می صدایش قندك وقت هر

 دبستانی بچه همان زالل روح و شد متفاوت کمی دبیرستان و راهنمایی امادوران        
 مهربانی وقت به داشتند دوستش که انهایی و گرفت جنسی بد و شیطنت رنگ ها

 بز را او ها تر جنس بد و. زدند می صدایش دست این  از و قندي نون و قندي و قندون
 ...  قندي بز
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 هاي  پسر و فامیل میان تا شیرین  و درشت و ریز القاب اسامی این  ي دامنه و        
 میزه ریزه دختر خرج هایشان خنده و شوخی میان رحمانه بی که شد کشیده هم محل

 ... کردند می محل ي

 نقل به مجبور پولی بی وجود وبا رسید غیرتی حمید بابا گوش به که جایی تا        
 . شدند جدید اي محله به مکان

 شناخته اسم این  به جدید ي محله این  در نبود حاضر شرایطی هیچ تحت حاال و        
 .  شود

 نامش تغییر براي و شود برافراشته اش اراده پرچم تا شد باعث امر همین  و        
 ...  مصصم

«  آن مخفف که آناهیتا مثل داشت اصیل ایرانی اسم یک خواست می دلش        
 ... کنند صدایش »آتی«  که آتوسا یا.  شود می »آنی

 ...! بزقندي بز همان درنهایت و قندي شود یم  قندك مخفف دیگر خب        

 پدر ي وظیفه اینکه باب در خواست می و رفت تریبون پشت به خیاالتش توي        
 گوشه که کند سخنرانی کند انتخاب فرزندانشان براي شایسته نامی که هاست مادر و
 . شد پرتاب ذهنش ي گوشه به هم اش قندي افکار و شد کشیده مانتویش ي

 . داد تکان چیه عالمت به را وسرش چرخید کوچکترش خواهر نبات سمت به        

 : گفت باشد رسیده بزرگی راز به گویی زده هیجان نبات        

 شکوفه جشن  بودم رفته که امروز... ملیکا بگذار رو اسمت قندك آبجی میگم«         
 ....» نگو که بود خوشگل اینقدر ملیکا اسم به بود کالس تو دختر یه ها

 زبانش همراه هم دستهایش همیشه مانند که ،  شد خواهرش ي چهره به خیره        
 . بود زبانش ورد قندك ابجی و خوردند می چرخ هوا در تاب و پیچ پر و میزدند حرف

 . کاشت می قندك آبجی یک اش جمله هر سر و        
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 آدم و عالم اگر که.کرد می شروع ادوورورج همین  از نامش تغییر براي باید اصال        
 قندك ابجی همان همچنان نبات براي زدند می صدا و شناختند می دیگري اسم با را او

 ...! هیچ دیگر و بود

 ...  نشاند لبهایش روي لبخند ملیکا اسم به دختري توصیف براي نبات هیجان        

 که بود خوشگل اینقدر...  یآب  هم هاش چشم و بود بور موهاش قندك ابجی«         
  »نگو

 اش چهره  روي  بر  تاثیري  هیچ  اسمش تغییر  ،که بود واقعیت  یک  این   دیگر  خب        
 اش زیباي معیار تنها که دلش ساده نبات و. نداشت نمیزد دل به چنگی هم چندان که

 . دانست نمی را این  بور هایی مو با بود آبی چشمان فقط

 فکر این  و بود کرده متمایز کامال را اش ه چهر اش بادامی انچشم و گرد صورت        
 افکارش میان فیروزه خاله دختر پریسا را نباشد مادرش و پدر واقعی ي بچه شاید که

 شدي می فروزان خاله شبیه گرنه و ،  هستی ژاپنی یه تو:«  گفت بدجنسی با و نشاند
 !» حمید عمو با

 اینکه تصور به... داشت پردازي خیال در ایی العاده خارق استعداد که آنجایی از        
 و سوز پر شب یک یا ماست سطل داخل از را او احیانا اش فیروزه مامان و باباحمید

 ...  اند کرده پیدا خلوت روي پیاده یک کنار زمستانی و برفی گداز

 می و کوبید می زمین  به پا ریخت می اشک که ودرحالی هاشد نوا بی آن پاپی        
 : گفت

 ژاپنی شبیه وگرنه گفتید دروغ من به سال همه این  و نیستم شما دختر من «         
 کند آرامش میکرد سعی حالی در حرص با هم فروزان خاله....»         شدم نمی ها

 : میگفت
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 تو  مثل  که  ندیدم  ژاپنی  دختر  هاشون  فیلم  و  سریالها  حاالتوي  به  تا  من ...    واال«          
 کجات  از  دیگه  حرفها  این   باشه  داشته  حالتی  وخوش  درشتی  این   به  بادومی  هاي  مچش

 ....»  جون بچه میاري در

 و خرت میان از تو جون و من  جون..  آیه قسم هزار با فیروزه مامان آخر دست        
 . داد نشان او به و کرد پیدا را باباحمید مادري جد عکس هایش پرت

 به آن رنگ و بود شده دندانه دندانه هایش لبه کهنگی فرط از که قدیمی عکس        
 . رفت می زردي

 ...! باشد شده نیم دو به سیبی مانند... داشت او به عجیبی شباهت که زنی        

 که صاف موهایی با حالت خوش بادامی هاي چشم آن با سفیدش و گرد صورت        
 . بود روان اش شانه روي قید بی

 و بود ژاپنی پدرش مادربزرگ احتماال که فهمید منطقی گیري نتیجه یک در واو        
 ...! است نشده موضوع این  ي متوجه حمید بابا بینواي پدربزرگ وقت هیچ

 صداي با و گرفت شکل لبش روي لبخندي داشت سادگی رنگ که کودکی افکار از        
 ... شد پرتاب یجوان  به هایش کودکی دورن از بود کناردستش که زنی

   »؟....اومدید اسمتون تغییر براي هم شما«         

  

  

 کوتاه ایی بله به ارام اما مودبانه و کرد مخفی رمقش بی لبخند پشت را خستگی        
 مثل مدام و بود گذاشته تابی بی بناي دیگر که نبات سمت به را سرش و کرد اکتفا

 : گفت هستهآو کردو بود خوردن لیز حال در صابون

  »؟...میخوري تکون قدر این چرا نبات«         
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 صحبتی  هم  دنبال  به  و  بود  آمده  ستوه  به  همدمی  بی  از  گویا  که  دستش  کنار  زن        
 : پرسید گشد می

  »؟....چیه اسمتون بپرسم میشه«         

 راه از هتاز  ي غریبه هاي فضولی و داشت فضولی رنگ کمی ها کنجکاو این  خب        
 . زد می قدم داغونش دربو اعصاب روي رسیده

 جادو  ورور نبات که گرفت نشنیده را او حرف و کرد کج دیگر بهسمت را سرش        
 : گفت زت به رو هیجان با شدو

 اسمش خواد می قندي بز بز کنند می صداش چون ولی »قندکه«  آبجیم اسم«         
 خواهرش  نام  توبیخی  برزخی  چشمان  و  شده  گره  هاي.ابر  با  قندك....!»          کنه  عوض  رو
 : گفت و کرد صدا را

 ....!» نبات«         

 تکان  زیادي  دهانش  هم  باز  که  فهمید  خواهرش  ابروهاي  گرههاي  تعداد  از  نبات  و        
 :  گذاشت دهانش روي محکم را دستش کف است خورده

 ....» قندك آبجی ببخشید«         

 : گفت و کرد قندك به رو و داشت نگه لبهایش میان را خندهایش زن        

 میزه ریزه قند همون اش معنی یا داره هم معنی حاال داري ایی بامزه اسم«         
  »؟....است

 که کرد فراترنگاه هم کمی شاید سالگی چهل ي آستانه در که زن ي چهره به        
 . بود کرده ها معلم خانوم به شبیه بیشتر را او گوشش چهار و طبی عینک

 و داشت نگاه را ادب جانب باز اما نداشت را او دلیل بی هاي کنجکاوي ي حوصله        
 : گفت مودبانه
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 فرهنگ  توي  اما  میگن   رس  پیش  ومعطر  رسیده  و  نرم  و  و  کوچک  سیب  به  قندك«          
 این  مادرم  و  پدرم  وقتی  هبتال....شده  معنی  هم  دارند  عیاران  که  فروغی  کم  چراغ  دهخدا

 نظرشون   به  اینکه  خاطر  به  صرفا  و  دونستند  نمی  رو  اون  معنی  کردند  انتخاب  برام  رو  اسم
 ....» جونم بالي شده حاال که گذاشتند برام رو قندك اسم بودم بامزه و شیرین

 چرخاندو چشم کشیدو عمیقی نفس باشد آمده ش خاطر به چیزي گویا که زن        
 کنار آهسته سپس باشد دونفري گفتگویشان کردتا خم او سمت به را شسر  کمی

 : گفت گوشش

  »؟....!کردي می بودچیکار »آشفته« من  مثل اسمت اگه کن  شکر رو خدا برو«        

 حاضر. گذارد می باقی را شکرش جاي خداوند میگویند که نیست بیراه دیگر خب        
 که  نبود  آشفته  اسمش  اما  زدند  می  صدایش  دست  این   از  و  قندون  و  قندي  بار  هزار  بود

 ...! آید می پریشان همراه خدا ي همیشه

 به را سرش حرص با داشت دست را قندك مانتوي ي گوشه که حالی در نبات        
 : گفت بلند صدایی با و چرخاند او سمت

 اسمت نیست قشنگ هم اصال است آشفته که خانومه این  اسم قندك آبجی«         
 ...! نبود هم دونفري چندان شان گفتگوي گویا خب....»         ملیکا بگذار رو

 پنهان  را  تعجبش  میکرد  سعی  که  ودرحالی  کرد  ورورجادو  نبات  خرج  ایی  غره  چشم        
 : پرسید کند

 رو  اسمتون  حال  به  تا  چرا  پرسم  می  جسارتا  ندارم  فضولی  قصد  میخوام  معذرت«          
 راحت  خیلی  و....    نمیگیره  سخت  نامتعارف  هاي  اسم  براي  احوال  ثبت  ؟...  نکردید  عوض

 ...» کنید عوض رو اسمتون تونستند می

 حالی ودر گذاشت پیش قدمی و کشید عمیقی نفس داشت نام آشفته که زنی        
 : گفت تر آهسته بار این  بود نبات ناك غضب هاي چشم به نگاهش
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 مرد شوهرم.... میدن شوهرم که بودم سال بچه...  النیهوط یک اش قصه واال«         
 پاسوز... نداشتم هم رو خوردن آب اجازه بی جرات ترسش از که بود وشکاکی دل بد

 من  و  رفت  خدا  رحمت  به  پیش  سال  اینکه  تا  شدم  مریضیش  تر بد  اون واز  کوري  اجاق
 به جواز چندر ه بازکردم کودك مهد که ماهیه چند یه ريخی حاجی یه کمک به هم

 ....»  بامنه اونجا مدیریت اما رهخی حاجی همون اسم

 کردبا تر  کمی  زبان  با  را اش  عنابی  لبهاي  و  کشید  دستی  اش  مقنعه  پر  به آشفته        
 : گفت زد می برق هایش کهچشم حالی در هیجان

  »؟....قشنگه نظرت به نهال بگذارم رو اسمم میخوام«         

 بیست حدود چیزي که او براي ولی نبود شکی است قشنگی اسم الهن  که این  در خب
 ...! نداشت مناسبت چندان بود گذشته اش نهالی دوران از سال

 : گفت و داشت نگه خودش براي را فکرش        

 ...» کنند موافقت دردسر بی کنم فکر قشنگیه اسم«         

 لبش روي رضایت سر از لبخندي شد می تبدیل نهال به آینده در که آشفته        
 رستمی  خانوم  اسم  شنیدن  با  قندك  که  بزند  حرفی  تا  کرد  باز  دهان  و  کرد  تشکر  و  نشست

 اتاق  سمت  به  را  او  کشان  کشان  و  گرفت  را  نبات  دست  کوتاهی  خواهی  عذر  با  باالفاصله
 ....  برد مجاور

  

  

 .... ایستاد بود رد به رو و پنجره به پشت که اتاق میز تنها روبروي        

 آبی  ي پوشه روي از را سرش استکانی ته عینک و سفید محاسن  با مردي عاقله        
 : گفت و برداشت رویش پیش رنگ

 ....» دخترم بده رو مدارکت«         
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 انداخت  بود  نام  تغییر  خواست  در  فرم  که  دستش  ي  برگه  تنها  به  نگاهی  متعجب        
 : گفت و گذاشت میز روي را ان و

 هم  ایی  دیگه  چیز مگه  کردم  پر  رو اسم  تغییر  درخواست  فرم  فقط  من   آقا  حاج«          
 دسته  بود  قطارشده  هم  روي  راکه  وسبز  ونارنجی  آبی  هاي  پوشه  مرد          »؟....!داره  نیاز

 :  گذاشت میز ي گوشه کردومرتب

 زنم می خط شناسنامه توي رو اسمت جا همین کردي فکر البد داره نیاز که بله«         
 ......» نویسم می برات جاش خواست دلت که اسمی هر و

 : داد ادامه انداخت می باال ایی چانه که حالی در سپس        

 برداري کاله اسمشون تغییر با مردم بس از...  داري کار حاال حاال جون دختر نه«         
 وقتی کنی عوض رو اسمت تونی نمی اه راحتی این  به دیگه که کردن سوءاستفاده و

 و قدیمیت اسم از قاضی جلوي و دادگاه پیش بري باید احوال ثبت دادي رو مدارکت
 تغییر اجازه قاضی هم بعد و کنی دفاع باشی داشته رو اسم این  نمیخواي چرا اینکه

 ...! گذاشت می دلش کجاي دیگر را قاضی...»         بده رو اسمت

 ...! میزد را قیدش و میسپرد لقایش به را یشعطا که بهتر همان

 : پرسید دید را او وارفته ي چهره که مرد        

  »؟....کنی عوضش میخواي که چیه اسمت مگه حاال«         

 آهسته و فرستادو بیرون اش سینه از میداد امیدي نا بوي که را هایش نفس        
 : گفت

 ....» قندك«         

 با و  میزه  ریزه...  انداخت  رویش پیش  دختر  به  اش  طبی  عینک  زیر  از  نگاهی  نیم        
 ... داشت شیرینی ي چهره و بود مزه
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 چی واسه داري قشنگی اسم نظرم به... میخوره ات قیافه به که اسمت دخترم«         
  ؟....کنی عوضش میخواي

 شده ملقب آن به که اسامی و القاب باید رویش پیش مرد به توضیح براي خب        
 .  بود بزقندي بز همان تر افتضاح همه از که شمرد می بر را بود

 می یک به یک سانسور کمی با را القابش میداد خرج به عمل ابتکار کمی باید        
 قاضی همان رویش یش مرد اینکه تصور به و شد ورورجادو بازهم نبات که... گفت
 : گفت هم سر پشت وتیز تند است

 بز میکنند صداش اینکه براي نداره دوست رو اسمش قندکم آبجی قاضی آقاي«        
 آبجی دیگه که جدید ي خونه یه اومدیم قدیمی ي محله اون از همین  واسه بزقندي
 ...» نخوره غصه قندکم

 تشویق  و  تایید  تا  کرد  بلند  سر  و  برد  فرو  را  دهانش  آب  غرا  نطق  این   از  بعد  سپس        
 آبجی درهم هاي اخم شد نصیبش که چیزي تنها و... ببیند خواهرش ي رههچ  رادر

 ...! هیچ دیگر و بود قندکش

 : گفت آمده پیش اوضاع کردن درست براي دادو قورت ترس از را هایش نفس        

  »؟....!کردم دفاع بد ازت قندك آبجی«         

 را خیالش و دهد قورت جا یک شورورجادوی زبان آن با را نبات میخواست دلش        
 ... کند راحت

 لبخند همان حفظ با و آورد بیرون شکالتی میز کشوي توي از وسیع لبخندي با        
 : گفت و گرفت او سوي به را آن

 نیستم قاضی من  که حیف ولی کردي دفاع خوب هم خیلی کوچولو خانوم نه«         
 ...» کردم می عوض جانانه دفاع نای با رو خواهرت جااسم همین  وگرنه....
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 دندانهاي  لبخندش  و  کرد  پنهان  اش  مدرسه  مانتوي  جیب  داخل  تیز  تندو  را  شکالت  نبات
 ي  پرونده  گذاشت  نمایش  به  را  بودند  افتاده  میان  در  یکی  خراب  زیپ  یک  مانند  که  را  او

 : گفت کشید می اش خسته چشمهاي به دست حالی در رابست رویش پیش

 تابلوي  به....  بیا  فردا  برو..    نیست  کامل  هم  تو  مدارك  تمومه  اداري  وقت  دخترم  «        
 سپس... »          نوشته توش داري نیاز که رو مدارکی و شده نسب برگه یه اعالنات

 : داد ادامه کردو نبات به نگاهی نیم

...   میبرم  دمخو  با  رو وروجک  این دادگاه  برم  بخوام  که  ي  روز  باشم تو  جاي  من «          
 ... بود او با حق....»         کشه می بیرون لونه از هم رو مار زبونش

 نمی دهانش توي آلو فیروزه مامان قول به و چرخید می آسیاب مثل نبات زبان        
 ...! بخورد خیس کمی تا ماند

  

        

  

 رو اون میکنید یعس  همیشه ترها بزرگ که میزدند حرفهایی ها بچه اوقات گاه        
 ... بسپارند ذهنشون پستوي به و کنند فراموش

 ... ! ندارد وجود چیزي چنین  اصال کنند می وانمود روند نمی هم سراغش به و        

 واحد شرکت اتوبوس نار که وطویلی عریض بلند شاسی ماشین  از چشم نبات        
 : گفت و برگشت او سمت به و گرفت بود ایستاده

  »؟...پولداریم ما قندك آبجی«         

 : گفت و شد جا به جا اتوبوس وداغون درب و چرك صندلی روي کمی        

  »؟....متوسطیم ي طبقه نه«        
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 : گفت و کرد ذهنش در را اش جمله سپس        

 ...!» پایین  به رو متوسط ي طبقه یه البته«         

 به را سرش که حالی در نداشت جایی لغاتش دایره رد متوسط طبقهی که نبات        
 : پپرسید میداد تکان اطراف

  »؟....چی یعنی متوسط قندك آبجی«         

 کوچکی کشتی به که بلند شاسی ماشین  از چشم افتاد حرکت به که اتوبوس        
 : گفت و گرفت بود شبیه

 خیابون و کوچه توي روز هر هک آدمهایی همه مثل...  معمولی یعنی متوسط«         
 چیکار بااون ندوند که دارند پول اونقدر نه... میشن اتوبوس سوار ما مثل و.میبینیم

 ...» بگیرند دستشون کنم چه ي کاسه که هستند بدبخت اونقدر نه و کنند

 اتوبوس که است ایی کاسه نوع چه کنم چه ي کاسه بپرسد خواست می نبات        
 ... شدند پیاده عجله با تندو کشان هورا مسافران خیل و درسی ایستگاه به

  

         

 ...  بودند آمده جدید ي محله که شدمی ایی هفته یک        

 .  داشت قرار کوچه سر درست اتوبوس بودکه این  جدید ي محله خوبی و        

 و بساز تسد از فاتحانه آن انتهاي در درختی تک که بست بین  کوچه این  از        
 با  داشت  دوست  هم  را  خانه.گرفت  می  خوبی  حس  بود برده  در  به  سالم  جان  ها  بفروش

 و میخورد چشم به ونقلی کوچک ایی باغچه آن چپ سمت که کوچک نقلی حیاط آن
 ... میشد باز آن به رو درست خانه صاحب پذیرایی
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 به  خاصی  جلوي  که  داشت  قرار  تابستانی  صندلی  و  میز  دست  یک  هم  باغچه  کنار        
 . بود بخشیده خیاط

 پله با ساختمان ورودبه از بعد که بود دومان ي طبقه خانه این  از آنها سهم و        
 بعد رسید می کوچکی پاگرد به ابتدا... پله مارو بازي مثلنردبان درست وسیخ صاف ایی
 .... آنها متري نود استجاري ي خانه هم

 روي را رنگش صورتی کیف صورتی پلنگ مانند خستگی زا رسما دیگر که نبات        
 تحملش  ي  استانه  ،  رود  باال  پله  پااز  و  دست  چهار  که  بود  نمانده  وچیزي  کشید  می  زمین 

 ...  بود رسیده زدن غر مرز به

 . زد می نق ومدام

 فربه  زنی  و  شد  باز  خانه  صاحب  آپارتمان  که  بود  نرسیده  دوم  به  اولشان  قدم  هنوز        
 ي آستانه در بود گذاشته فراتر سالگی چند و پنچاه مرز رااز پایش که سیما خوش اام
 : گفت بود اش چاشنی هم لبخندي که نرم لحنی با و شد ظاهر در

 ادامه کردو نبات به رو سپس و         »؟...باشی قندك باید تو دخترم سالم«         
  »درسته؟. .. نبات هم کوچولو خانوم این و:         « داد

 سر از را اش مقنعه و گفت داشت اش خستگی از نشان که رمقی بی سالم نبات        
 ... کشید بیرون

 اش فیروزه مامان به نبات لق ي چانه که فهمید می حاال آمد بر نهادش از آه        
 . کند نمی صبر دهانش توي حرف که رفته

 هم سیما خوش ي فربه ي خانه صاحب نیا ي چانه بدش اقبال و بخت از اگر و        
 رستمی ي خانواده ي نامه شجره محل کل فردا از و... بود خوانده اش فاتحه میزد لق

 ...! داشتند بغلشان رازیر

 : گفت رمقی وبی خسته لبخند با و چید هم روي را افکارش        
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  »؟..باشید افشار خانوم باید شما خوشحالم دیدنتون از سالم«        

 خوش بادامی چشمان سفیدو پوست آن با قندك گرد چهرهی که افشار خانوم        
 ها  پله روي که نبات رااز زدونگاهش وسیعی لبخند...بود نشسته دلش به خوش حالت

 : بودگرفت شده پال و پخش خستگی از

 شآ تو بیاید هم آالن..کن  صدام داري دوست هرجور حاال هستم افشار پروین «        
 ...» بره در خستگیتون تا بخورید بریزم براتون کردم درست رشته

 دلش، به برسد چه لرزید می وپایش دست آمد می میان به که رشته آش اسم        
 ...! بود معلوم شد می سرازیر که هم دهانش آب تکلیف

 راهمه را نبات کرد،  می سعی که حالی در و شد خم داشت نگه را ادب جانب اما        
 : گفت بگیرد بغل به و کند بلند پله روي از کیفش

 ...» گذاشته غذا برامون مامان دیم نمی زحمت لطفتون از ممنون«         

 که را تعارف نخ....دارد نیامد و آمد تعارف گویند می که نیست راه بی دیگر خب        
 ...! آید نمی دیگر میشود شل کنی رها

 کشکش و  داغ  سیر بوي فقط  تعارفی  ي  رشته  آش  بوي  از که میدهف   وقتی  را  این        
 ... شد نصیبشان

 : پرسید می بار یک دقیقه پنچ هر نبات که بماند        

  »؟....ایه مزه چه افشار خانوم ي رشته آش نظرت به قندك آبجی«        

  

         

  

 " دوم فصل"         
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 توپ مانند و زد گره هم در را وآن آورد بیرون پا از ار  هایش جوراب حمیدش بابا        
 . کرد پرتاب دیوار کنج به کوچک فوتبالی

 بود   کرده  نقاشی  را  آن  نیم  تا  شدن  تمام  قصد  به  که  اش  نقاشی  دفتر  از  سر  نبات        
 صدایش که حالی در و گرفت را اش بینی دوانگشتش با و شد بلند جایش از. برداشت

 : گفت دوب شده دماغی تو

  »؟...گندي بوي چه باباحمید... پیف پیف«         

 کنار را بساطش و گرفت بغل به نقاشی دفتر همراه را هایش رنگی مداد سپس        
 . کرد پهن یشام سفره

 خوردن  سبزي  به  ونگاهش  داد  قوسی  و  کش  بلندش  استخوانی  پاهاي  به  حمید  بابا        
 : ندما ثابت سفره دورن وتازه تره

 ساعت  ده  چهار  اگر  هم  تو  پاي...  ننداز  را  میده  بو  پیف  پیف  من   ي  واسه  وروجک«          
 ... » داد نمی ازاین  بهتر بویی بود کفش توي

 از خسته هاي نفس با و انداخت قالبش به را پذیرایی پرده ي گیره اخرین  قندك        
 : تفگ و کوبید هم به را هایش دست کف و آمد پایین  نردبان

 ...» شد تموم دیگه پرده آخرین  از هم این «         

 بود ریخته بیرون به کلیپس زیر از شلخته که موهایی به نگاهی باباحمیدش        
 : گفت کردو نگاه

 براي بود قرار کردي کارها چه امروز خبر چه.... نباشی خسته نکنه درد دست«         
 گذارم نمی نباشه معتبر شرکت اگه باشه تاسحو ؟...شد چی اش نتیجه بري مصاحبه

 . بود جدي کامال اولتیماتوم یک این  خب...!»         ها بري
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 پیش  پا  استخدام  براي  نفر  دویست  خداقل  که  افتاد  طویلی  و  عریض  صف  یاد  به        
 هایی دختر البته وو...لیسانس فوق و لیسانس مردك با هم آن...بودند گذاشته
 ... تر آنچنانی هاي هافقی با آنچنانی

 روي را دمش حسابداریباید دیپلم فوق مدرك این با فهمید که بود جا همان        
 مهم کار بلکه تا برود دنبالش به نبات ي مدرسه شدن تعطیل از قبل و بگذارد کولش

 ...! باشد داده انجام تري

 دست در را بود یدهسر  انتها به نوکش که زردي رنگی مداد و نشست نبات کنار        
 : گفت گرفتو

 ...» شدم خیال بی بود زیاد متقاضی بابا هیچی«         

 دهانش  در  و  پیچید  آن  میان  سبزي  پر  چند  و  برداشت  سنگک  نان  ایی  تکه  حمیدش  بابا
 : گفت جوید می لذت با را لقمه که ودرحالی گذاشت

 ...» بمونید  لنگ  که  گذاریم  یمن  و  کنیم  می  کار  هم  مامانت  و  من   نخور  غصه  نشد«        

 استامبولی ي قابلمه شدو خارج آشپزخانه از خسته هاي نفس با فیروزه مامان        
 بشقاب  که  همانطور  گذاشتو  سفره  کنار  را  داشت  هم  خوبی  عطر  که  رنگی  آب  خوش  پلوي

 : گفت کرد می رنگش آب خوش استانبولی از پر را ها

 است  زنونه  هم  محیط..  شو  مشغول  اونجا  و  خیاطی  کارگاه  بریم  بیا  میگم  که  من «        
 ... گیري می یاد کار خودم دست زیر و

 خودم...زنه نمی حرف هستم اش باسایقه گر کار که من  حرف روي ندیم آقا        
 ...» ماهر کار چرخ یه میشی بگذره که مدت یه دم می کاریادت

 روي و بگذارد چرخ زیر و مترکند را شگار روز  خیاطی کارگاه توي اینکه تصور از        
 ...!» افکارش به برسد چه شد سیخ هم تنش موي... بدوزد صاف خطی

 ...  آمد بیرون دهانش از داري صدا و محکم نچ انداخت باال ایی چانه        
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 و وانیل با کاربود به مشغول پدرش که پزي شیرینی کارگاه توي داد می ترجیح        
 ...! سوزن و تانخ باشد داشته کار سرو مرغ تخم و پودر نگپکی و آرد

 دهانش  به  که  این   از  قبل  کردو  پر  را  قاشقش  و  گرفت  ماست  ي  کاسه  رااز  نگاهش        
 : گفت ببرد

...»         ندارم دوست رو خیاطی کارگاه توي کار که میدونی فیروزه مامان نه«         
 : گفت کردو پدرش به رو سپس

  »؟...نیست من  براي جاي پزي شیرینی کارگاه توي حمید بابا«         

 انداخت  باال  نفی  عالمت  به  را  سرش  و  برد  فرو  ماست  ي  کاسه  داخل  را  نانش  لقمه        
 : گفت و

 من اونجا میدونی بهتر که خودت است مردونه محیط یه جا اون باابجون نه«         
 نخور غصه سرکار بري نشد که گفتم...ندارم اختیاري خودم از و مزدم روز کارگر یه هم
 یه  باالخره  جون  بابا  هستی  خونده  درس  ماشاهللا  گذشته  اون  از...بمونید  لنگ  گذارم  نمی
 فرو  استانبولی  چیلی  و  چرب  هاي  لقمه  همراه  را  امیدي نا          »میشه  پیدا  برات کاري
 . داد

 می باید را حسابداري دیپلم فوق مدرك این  داشت خوشی دل حمیدش بابا        
 لیسانس فوق و ها لیسانس که ایی جامعه توي...خورد می آبشرا کوزه در گذاشت
 ... گشتند می کار دنبال هایش

 حسب  بر  که  بود  بلور  عمه  مدیون  را  یونیک  و  ناب  ي  رشته  دراین  تحصیل  تازه  که        
 .  بود شده قبول او که داشت کاشانه و خانه شهري همان اتفاق

  

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 24 

 پدش به رو پر دهان همان با و گذاشت دهانش در و کرد پر را قاشقش نبات        
 : گفت

 از باید گفت می قاضی آقا اون دادگاه رفتیم قندك ابجی با امروز باباحمید«         
 ...» کردم دفاع اسمش از ساکته آبجی دیدم وقتی منم کنه دفاع اسمش

 و کرد می کوتاه کمی را ورورجادو این  زبان مردم لباس درز جاي به فیروزه مامان        
 ...! نکند درازي زبان چنین  این  تا دوخت می

 در بود رسیده سفیدي به آن تار چند که را پشتش پر و کوتاه ابروهاي باباحمید        
 : پرسید شدو قندك به رو و کرد گره هم

  »؟...میگه چی نبات بابا جان قندك«         

 موهایش استرس از رهایی براي اش همیشگی عادت طبق و...  شد پاچه دست        
 . بست سرش کلیپسبالي با تر محکم بار این کردو باز دیگر بار را

 .» کنم عوض رو اسمم خوام می احوال ثبت بودم رفته امروز«         

 را  سرشان  آنی  به  بودند  شنیده  ناموسی  فحش  گویی  که  فیروزه  مامان  حمیدو  بابا        
 ...  کشیدند باال

 . شد گره سینه درون نفسش افتاد آنها ابروهاي چین  به نگاهش که قندك

 : پرسید توبیخی درهم هاي اخم همان با باباحمید        

 گذاشتیم رو اسمت که بودیم بیکار ؟...بکنی رو کار این  خواي می چی واسه«        
 ...!» کنی عوضش بري بعد دوسال و بیست ککه قندك

 جاي به وگرنه بودند دچار گیري جو نام به ایی پدیده به اما...  نبودند بیکار بله        
 ... کردند می انتخاب برایش وگوگولی شیک اسم یه مضحک اسم این 
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 را خدا خورد می رقم دیگر جوري سرنوشتش شاید داشت گوگولی اسم یک اگر        
 ...! میشد تر گلخوش هم قدري شاید دیدي چه

 سمت به را رویش حرص با نداشت تعریفی چندان هم فیروزه مامان العمل عکی
 : گفت و چرخاند میکرد پخش کهآگهی تلویزیون

 از ؟... اسمت به دادي گیر وقته چند چرا...قشنگی این  به اسم فهم نمی من «         
 ...!» قندکی همون باتاب و من  براي بازم کنی عوض هم رو اسمت اگه باشم گفته االن

 کند  راضیشان  ترفندي  چه  به  و  شود  وارد  در  کدام  از  دانست  نمی...    شد  مستاصل        
 ... کباب نه بسوزد سیخ نه بلور عمه قول به که

 : گفت کشیدو سرگردانش هاي چتري به دستی        

 استخدام رو نم کی گونه بچه اسم این با کار سر برم خوام می من  باباحمید«         
  »؟...کردند اذیتم چقدر قدیمی محلهی هاي پسر که بودید شاهد ؟خودتون...کنه می

 :  گرفت قندك از چشم بود فرستاده مرخصی به را هایش منطق که او و        

 اما نیست حرفی کنی عوض شناسنامه توي رو اسمت خواي می قندك ببین «         
 خودت  حاال...  کنند  صدات  ایی  دیگه  اسم  به  فامیل  حتی  یا  خونه  توي  باش  نداشته  توقع
 ...» دانی

 کاررو  این   داري  جرات  اگر... «که  میداد  را  معنی  این   دقیقا  دانی  خودت  حاال  این  و        
 .» بکن

 زیادي دهانش هم باز که فهمید دید را خواهرش دلخور و دمغ ي چهره که نبات        
 ... است کرده حرکت

 روي  قندك  کنار  و  شد  بلند  بود  گشوده  خانه  اهل  روي  به  همچنان  که  سفره  کنار  از        
 : گفت قندك گوش در ور پچ پچ زدو گوشش پشت را صافش موهاي و نشست زانو دو
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 کنم  می  دفاع  خوب  من   گفت  می  قاضیه آقا  اون....  زدم  بدي  حرف  قندك  آبجی«          
  »کنم؟ دفاع ازت خواي می

 را اش گونه نرمی به ،  گرفت آغوش در را بود نبات شیرینی به راستی به نباتش        
 :  گفت و کرد او دادن قلقلک به وشروع نشاند پایش بوسیدوروي

 ...» برم قربونت نه«         

 آسانی به هم قندك اسم تغییر بحث پیچید فضا توي که نبات ي خنده صداي        
 . شد سپرده فراموشی به

  

         

  

 میان که بود ماهی مهر اولین  این  دانشگاه دوسال و تحصیل سال دوازده از بعد        
 ... بود نشسته هایش باالتکلیفی

 به و....  گذاشت سرش زیر را دستهایش و شد جا به جا رختخواب توي کمی        
 . شد خیره استیجارشان ي خانه سقف

 .  کرد می پیدا کاري زود هرچه باید و نداشت جایی او هاي برنامه در تکلیفی باال        

 عمل ي جامه اش دخترانه رنگی اما کوچک آرزوهاي به بتواند آن با که کاري        
 ... بپوشاند

 برسد  چه  رسید  نمی  هم  کوچکش  هاي  آرزو  به  گرفت  می  که  توجیبی  پول  این با        
 ...! هایش رنگی به

 باشد  داشته  باهم  کفش  دوجفت  همیشه  که  نبوده  اساله  این  در  سالی  هیچ  عمال        
 ... 
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 احساس که هایی کفش همان از...  باشد تقش تق نوع از هم آنها از یکی که        
 وجودت  در  نفسی  به  اعتماد  تر  مهم  همه  از  و....!    نشاند  می  پوست  زیر  را  بودن  قد  بلند

 وگرنه برداري بزرگ يقدمها ها کفش این  با باید کنی می حس که کند می دار ریشه
 ...! نکردي ادا آنها مورد در را مطلب حق

 درحدقه  را  هایش  چشم  فیروزه  مامان  کفش  خرید  موقع  بود  که  ایی  مدرسه  دختر        
 : گفت می و میداد تابی

 داري  اجازه  وقت  اون  شدي  ؟بزرگ...  بپوشه  ها  کفش  این  از  دختر  داره  معنی  چه«          
 ...» کن  پات بلند هپاشن هاي کفش این از

 هم خودش شدو پرتاب آباد ناکجا به کنکورش ي رتبه اش بته و گل ازشانس و        
 ... سمت همان به رتبه همراه

 می را خیابانش طول که شهري توي تقی تق بلند پاشنه کفش پوشیدن خب        
 چندان کردند می نگاهت غریبه یک چشم به همه و کنی طی ایی دقیقه ده توانستی
 ... نداشت مناسبتی

 دور سرش رااز ها کفش این خرید آمدهوس و رفت و دانشگاه مخارج هم بعد        
 . کرد

 .... آمد بیرون ها کفش فکر از        

 می  هم مانتو دوتا باید...  رسید بوتیک دوتا یکی به اش دخترانه خیاالت توي        
 . خرید

 ... رسید می زانو باالي تا انبلندیش که هایی همان از        

 . آمد می در آب از دلپذیري معجون تقی تق هاي کفش این با حتما        

 ... اند دوخته چشمش به را عقلش را جماعت آدمیزاد نانوشته قانون یک طبق اصال
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 بیشتري  احترام  ناخواه  خواه..  دارد  تن   به تري  شیک  و  تر  مرتب  لباس هرکس  که        
 . کند می کسب هم

 . کند بازي االگلنگ و قل دو قل یه جیبش توي شپش اگر حتی

 . بود اش رنگی اما کوچک آرزوهاي از یکی هم این  خب        

 مامان شدو باز اتاق در که چرخید می ها بوتیک میان اش رنگی خیاالت توي        
 : گفت بلند صدایی با و آورد داخل در الي از را سرش فیروزه

  »؟...بیداري مادر جان قندك«         

 ...!  شد می بیدار صداقطعا این  با بود هم خواب اگر خب        

  

  

 : گفت و کشید اش مقنعه به دستی و شد داخل کامل خانوم فیروزه        

 بهار ابر مثل صبح از مدرسه بره کن  راضی رو بچه این  شو بلند مادر جان قندك«         
 ...» ام نمونه کارگر سرم خیر شده دیرم منم نمیره مدرسه همیگ و میکنه گریه

 از کارگرمدال جهانی روز گویی که زد می حرف نمونه کارگر از چنان فیروزه مامان        
 ...! است گرفته جمهور رییس دست

 شدو گره موهاي به دستی شدو بلند جایش از...کند نرمش و گرم پتوي از دل        
 به را هایش سفارش که گرفت فیروزه مامان از چشم ،  کشید اش هشان روي پریشان
 : کرد می ردیف هم پست ترتیب

 تو بخر بچه این  براي چیزي یه راه سر ولی گذاشتم غذا براتون مادر قندك«         
 باالخره نکنه بدوبدو زیاد باشه حواست برگشت مدرسه از وقتی...نمونه گرسنه مدرسه
 ... » میاد در شصدا و است خونه صاحب
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 ... کشید داري صدا پف        

 شان  بچه  مواجب  و  جیره  بی  نیروي  یه  دانستند  می  فیروزه  مامان  و  حمید  بابا  اگه        
 ...! کردند می ردیف هم دیگه دوتا ،  یکی و نشستند نمی بیکار قطعا کند می بزرگ را

 :  گفت می و کوبید می زمین  به پا بارانی چشمان با نبات        

 ...!» دیگه رفتم دیروز برم چقدر رم نمی مدرسه«         

 حاال حاال که دانست می اگر دلش ساده نبات...  داد هل عقب به را پریشانش موهاي
 هدرنمی چنین  این  را اشکهایش وقت هیچ کند تن  به مدرسه ولباس رخت باید ها

 ...! داد

 : کرد پاك را اشکهایش انگشتانش نوك زدو زانو پایش کنار گذاشت پیش قدمی        

 نمی سواد با که رفتن روز یه با بشی سواد با خواي نمی مگه خوشگلم ببینم«         
 : گفت بغض پر و انداخت باال ایی شانه نبات...»         شی

 ...» دیگه بسه...  رفتم دیروز خوام نمی«         

 در واز کرد حافظی خدا هولی هول و ختداان دوشش روي را کیفش نمونه کارگر        
 این که شده منفجر آن در ایی خوشه بمب گویی که خانه یه ماند او و رفت بیرون
 ....   بود  نشسته  هایش  لجبازي  میان  بارانی  چشمان  با  که  نباتی  و  بود  برهم  هم  در  چنین 

 لجباري  مه  اشکهایش  هم  کردند  کش  فرو  دو  هر  خوراکی  وعدوعید  کلی  با  عاقبت        
 ! شد مدرسه راهی و...هایش

  

         

  

 ... میداد ویلی قیلی را دلش ته وسوسه... رساند مدرسه به که را نبات        
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 قدر به.برود راه دلش میل به کندو سرپیچی هم کمی خواست می دلش اصال        
 . بود دهصیرق اش فیروزه مامان حمیدو بابا عربی و کردي ساز به سالها این  کفایت

 ... نداشت دوست را اسمش نبود که زور        

 شوهر  و  کند  او  خرج  ناز  کمی  خواست  می  وقت  هر  کردو  می  شوهر  روزي  اگر  اصال        
«  گفت می مثال ؟... زد می صدایش اسمی چه با بخرد را او ناز خواست می بینوایش

 ...» من  قندکی

ه         ََ  و بود چسبیده اش شناسنامه به اول که اسم ن یا از خورد می بهم حالش... َا
 ...! اعصابش به هم بعد

 به کرد جا به جا شانه روي را کیفش داشت ادامه احوال ثبت خود تا افکار این  و        
 روبرو دیروز حرف پر زن همان »آشفته «با که گذاشت پیش قدمی شدن داخل قصد
 . شد

 همین براي شده نهال به تبدیل یا است آشفته همان هم هنوز دانست نمی        
 بردبه می پناه سایه به پاییز تیز تند آفتاب از که حالی در و گرفت فاکتور را اسمش

 : گفت ادب رسم

 ...» خیر به صبحتون خانوم سالم«         

 که حالی در و کرد جا به جا بینی ي تیغه روي را اش طبی عینک قندك دیدن با او و
 : گفت رفت نمی کنار هايرويلب از لبخند

 پاك ذهن  از سختی به که خاصه اینقدر اسمت جون قندك سالم«         
  »خوبی؟.....میشه

 صور درخدمت باید بود داده قورت گو بلند گویی که بلندش صداي این  با زن این         
 . آمد می در اسرافیل
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 تندش  ي  سبزه  پوست  روي  هک  او  عنابی  رژلب  روي  نگاهش...  زد  رنگی  کمی  لبخند        
 : ماند خیره میزد ناجورزار ي وصله یک مثل

 عوض رو اسمتون شدید موفق که معلومه لبتون روي لبخند از.... ممنونم«         
 . زد عمیقی لبخند بود شده نهال دیگر که آشفته...»         کنید

 بود تعارفنام مماس چون شدم خالص مزخرف اسم این  دست از باالخره بله«         
 خاصی و قشنگ اسم نکن  عوض رو اسمت میشنوي من  از ولی... کردند عوض سریع
 بشه  راحتی  این   به  که  نیست  اسمی  قندك  ولی  میمونه  خاطرم  به  اسمی  کمتر  من   داري

 ...» کرد فراموشش

 روي درست حاال و نکرده رحم هم دیوار کوتاه سایه به مهرماه تیز تندو آفتاب        
 ... نشست می چشمانش قرنیه روي

 : چسباند پیشانی به ابروهایش باالي چتري مانند به را دستش        

.... شم نمی وقتتون مزاحم..  شدید موفق که خوشحالم.. تعریتون از ممنون«         
 آشفته  که  خانمی  دانست  می  چون  نشد  اوهم  خداحافظی  منتظر          »خیر  به  روزتون

 او حرفی پر دست از تا میکرد طلب عیوب صبر باید شود گرم که اش هچان..  دارد نام
 ...! شد می خالص

 هم بر چشم حرص از.. ایستاد نهال صداي با که بود نگذاشته داخل به پا هنوز        
 . برگشت او سمت به و گذاشت

 : پرسید آهسته کردو پر را شان بین  ي فاصله کردو تند پا نهال        

  »؟...چیه تحصیلیت مدرك... هستی کار به مشغول جایی جون قندك ببینم «        

 به مدام اش فضولی نهال که چرا بود کرده انتخاب خودش براي معنایی با اسم        
 ! نشست می بار

 :  پرسید کوتاه او عنابی لبهاي به کردخیره باریک کمی را هایش چشم        
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  »؟...مگه چطور نه«        

 بردو  تر  نزدیک  قدري  را  سرش  بگذارد  میان  در  او  رابا  بزرگی  راز  خواست  می  گویی  که  او  و
 : آهستهگفت

 کردم  باز  کودك  و  مهد   یه  خیري  حاجی  یه  کمک  به گفتم  دیروز  باشه  یادت  اگه«          
 تونم نمی باال حقوق... بشه کار به مشغول وقت پاره که گردم می منشی یه دنبال و

 ...» نیست بیشتر ظهر تا کمه کارش ولی بدم

 رو کشیدو بیرون رنگی نارنجی کارت اش چرمی کیف داخل از کردو سرخم سپس        
 : داد ادامه و گرفت او به

 پاي به گذارم می وگرنه کن  خبرم شب تا داشتی دوست اگه.. منه کارت این «         
 شالش پر به دستی باشد جوابی منتظر آنکه بی سپس...»         منفیه جوابت اینکه
 رنگی مشکی بلند شاسی ماشین  سوار و رفت خیابان سمت به بلند قدمهاي با... کشید
 قرار بودند ایستاده قرمز چراغ پشت صف به صف که هایی ماشین  انبوه میان شدو

 . گرفت

 ...  گرفت تر باال قدري را رنگ نارنجی کارت        

  »ظمیان نهال آمادگی و مهدکودك«         

 تر رازود کدام که شد حک ذهنش در سوال این  و گرفت شکل لبش روي لبخندي        
 ...! برعکس یا و را مهدکودکش نام اول ؟...است کرده انتخاب

  

        

 دل روي را ومعوجش کج هاي خط بودو و گرفت دست در محکم را مدادو نبات        
 :  پرسید می میکردو بلند را شر س بار یک دقیقه چند هر و کشید می کاغذ

  »؟...کشیدم قشنگ قندك ابجی«         
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 پیش و پس آنها  میان و بود هایش تردید میان ور غوطه نبات به توجه بی او و        
 ... رفت می

 اروزهاي به حتی آن با زد نمی دل به چنگی چندان ناظمی نهال پیشنهادي حقوق        
 ... داشت خود جاي که هایش رنگی رسید نمی هم کوچکش

 باباحمید  موافقت  تر  مهم  آن  از  و  بود  نزدیک  خانه  به  مهد  که  بود  این   حسنش  تا        
 هاي  شرکت  توي  ازکارکردن  بهتر  و  است  زنونه  محیط  یک  هرحال  به  داشت  اعتقاد  که  بود

 ... است نشان و نام بی خصوصی

 را نبات توانست می میکرد تند اپ کمی اگر...  ظهر از بعد یک تا صبح هفت ساعت از
 از بیشتر اش شیرینی قطعا و بود نقد به دست گذشته آن از... مدرسهبیاورد از هم

 ...! نسیه حلواي

 نفسی و شد تر سنگین  محاسنش ي کفه هاش کردن تا چهار دودوتا توي وقتی        
 خط  آخرین   نبات  که  بکشد  نقشه  نیامده  حقوق  براي  خواست  می  کشیدو  اسودگی  سر  از

 بستو تیز و تند را دفترش کشیدو بود زمینه خط روي کردن غش حال در که را صافش
 : پرسید و نشست کنارش زانو چهار

  »؟...میشی پولدار سرکار بري قندك ابجی«         

 و دویست معادل حقوقی و رویش پیش تورم با که بود واقعیت یک این  خب        
 .. برد می گور به باید را لدارشدنوپ ارزوي تومان هزار پنجاه

  

 بعد  فکر  این   و  داشت  سال  دوازده  دقیقا افتاد  شدن  پولدار  فکر  به  که باري اولین         
 نیست  سختی  کار  هم  اصال  نوشتن  که  گرفت  جان  سرش  در  عاشقانه  رمان  یک  خواندن  از
 ...  کاغذ برگ چند و میخواهد قلم یک فقط و
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 با وامروزي وپیک شیک اسم یک و دهد خرج به سلیقه یکم که کافیست فقط        
 به خوش پایان یک هم اخر در و کند پیدا داستانش براي گداز و سوز پر عشق یک

 ... بچسباند آن انتهاي

 هایش   پول  تا  شود  منتظر  و  بسپارد  ناشر  یک  توان  پر  دست  به  را  داستان  هم  بعد        
 . برود باال پارو از

 ي صفحه پنج به داستان قهرمانان گداز و سوز پر عشق چرا دانست نمی فقط        
 خوشی و خیر به داستان قهرمانان میکرد را فکرش که آنچه از زود و نرسید هم دفتر
 ... رسیدند بهم

 کتاب  میان  علوم  دبیر  را  کذایی  ي  صفحه  پنج  همان  که  بود  وقتی  ماجرا  بد  قسمت        
 .. ..  گرفت اشتباه عاشقانه ي نامه با را آن اول رطس چند خواندن از وبعد کرد پیدا

 خودش گرامی اولیاي البته و مدرسه اولیاي سوي از توبیخ و تنبیه از بعد او و        
 شد  باعث  ساده  اتفاق  همین  و  نیست  خوري  به  درد  به  چیزي  عاشقی  و  عشق  که  فهمید

 و...! قرمزش نوع از مه آن بکشد خط را رمانها توي حتی عاشقی و عشق تمام دور که
 .  نزند شاخش گربه تا برگردد تر واهسته برود اهسته

 به و نشست لبش روي لبخندي خاطراتش و کودکی خوش روزهاي یاداوري از        
 : گفت شدو میکرد نگاهش منتظر همچنان که نبات سمت

 ...» بشم دار پول که گیرم نمی حقوق اونقدر برم قربونت نه«         

  

  

 ... بفهمد را دارشدن پول راز خواست می نبات اما        

  »؟...میشه پولدار چطوري آدم قندك آبجی«         
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 و نرم موهاي به دستی میزند را اول حرف پول که بود فهمیده هم وروجک این        
 : گفت کشیدو او ایی گربه

 پول تو ي هوله و هله ي اندازه به نباش نگرن میخواي چی ي واسه رو پول«         
 .» داریم

 دو روي هیجان با شده خواهرش با وحیاطی مهم بحث وارد میکرد فکر که نبات        
 : گقت چرخاند می تاب پیچ پر هوا رادر دستهایش که ودرحالی نشست قندك کنار زانو

 ها دهگن اون از ماشین  یه حمید بابا تا پولداربشیم میخواد دلم قندك آبجی«         
 .» بخوریم بستنی و ساندویج بریم...بخره

 افتاد خودش سالگی هفت یاد به و ماند ثابت نبات معصوم ي چهره به نگاهش        
 کابوس و شده کشیده گند به باباحمیدش و فیروزه مامان هاي توجهی بی لطف به که
 ... بود روزگارش وصل سن  این  به تا

 دوم  دست  پراید  یه  خرید  به  قادر  حتی  حمید  بابا  که  نمیدانست  دلش  ساده  نبات        
 ....  نیست هم

 و نگفت چیزي نشود وارد خشی و خط خواهرش رنگی ارزوهاي به اینکه براي اما        
 : کشاند دیگر سمت به را حرف سر

 پست  رو  پیغمبر  هزار  چهارده  کردنت  بیدار  براي  فردا  تا  بخواب  برو...پاشو...پاشو«          
 ....» ندم قسم و نکنم ردیف هم

 به را درمیانش یکی دندانهاي و گرفت جان لبش روي لبخندي خوشی از نبات        
 ...  گذاشت نمایش

 : گفت و کشیید پتو زیر خودرا و رفت قندك تخت روي        

 ...» نندازم ولگد لنگ که میدم قول بخوابم تو پیش امشب قندك آبجی«         
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 که همین میدانست و...! میکرد تن  به زره باید نبات پیش خوابیدن اير ب خب        
 ... کند می رافراموش قرارش و قول شود عمیق خوابش

 خواب به کشیدو دراز نبات پهلوکنار به....رفت پتو زیر به و کرد خاموش را چراغ        
 . کرد باز نرم و راآهسته آهنی در ي دولنگه و داد چرخی قفل در را کلید... رفت عمیقی

 هم بر را بود تاریکی غرق که ایی خانه سکوت لوالهایش غژغژ صداي که آنچنان        
 . داد جا حیاط شکل مستطیل حیاط رادرون ماشین  تر صدا بی و.نزند

 پیش جاده همچنان کرد می احساس که بود نشسته فرمان پست آنقدر        
 . آید می کش چشمانش

 به همچنان نگرانش همیشه مادر فهمید شد جا به جا که خانه یرای پذی پرده        
 ....  است انتظارنشسته

 ... شد کشید دوم طبقه سمت به نگاهش        

 معقول مرد یاد به.. داشت جدیدشان هاي مستاجر از حکایت آویخته هاي پرده        
 معامالت  بنگاه  در  اندام  الغر  و  گندمی  جو  موهایی  و  متوسط  قامتی  با  که  افتاد  محترمی  و

 ... بود دیده ملکی

 صورتش یدر آستانه در و آمد استقبالش به آبدارش هاي بوسه با خانوم پروین        
 سپس...  شود  او  اندازه  هم  و  قد  تا  کرد  سرخم  قدر  مادر  احترام  به  او  و  کرد  بوسه  غرق  را

 : وگفت بوسید را اش گونه

  »؟...چطوره حالت دمخو گل جون پروین  به سالم«        

 همسایه  آسایش  مخیل  تا  بود  شده  تبدیل  پچ  پچ  به  زدنش  حرف  خانوم  اماپروین         
 : نشود جدید هاي

 صورتت  به  آبی  یه  تو  تا...  بود  شده  ذره  یه  برات  دلم...    تو  بیا  جان  سهراب  سالم«          
 ...» ریزم می چایی یه برات هم من بزنی
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 بود  خسته  آنقدر  اما  مادرش  بوي  و  عطر  خوش  هاي  چایی  براي  کشید  می  پر  دلش        
 : گفت و زد را قیدش که

 اونقدر.... ببینمت سیر دل یه بشین  بیا ندارم میل جون پروین  نکش زحمت«         
 .» میکنم رانندگی سره یک دارم ظهر از... میشم هالك دارم که ام خسته

 تا  کرد باز  را  بندش گمر سگکه  کردو رها  یونتلویز  روبروي  میل  روي  را خود  سپس        
 . بنشیند تر راحت قدري

 : وپرسید نشست کنارش و برگشت را رفته راه خانو پروین         

 هانیه و هستی دخترهاش لیال،  عمو ؟زن... بود چطور اسفندیارت عمو حال«         
 می باتو منم ديتااف نمی راه ودستپاچه هولی هول روز اون اگه ؟...کردند می چیکار
 ...» نشم شیراز راهی اتوبوس با که داد قسمم لیال که هم بعد ،  اومدم

 غافل  هم شیراز پاکبانان احواالت از کردي می رها رو پروین  ي چانه اگر خب
 : کرد اشاره سقف به سر با و کرد قطع بودند خوب یه با را مادرش ي جمله...نمیشد

 جور چه بود آویزون هاشون پرده که دیدم خبر چه جدید مستاجرهاي از«         
  »؟...نمیکنه اذیتت که صداشون سرو هستند آدمهایی

 باال سري نفی عالمت به و کشید گلدارش چیت پیراهن  به دستی خانوم پروین         
 : انداخت

 سر رن می دو هر شوهر و زن... هستند وساکتی سر و خوب ادمهاي مادر نه«         
 ...» دارند هم مزه با دختر دوتا کار

 یقین  ندیده  انداخت  آن  روشن   ي  صفحه  به  نگاهی...  برداشت  را  موبایلش  سهراب        
 بود گرفته تماس سرش موهاي ي اندازه به امروز که..  است سودابه هم باز که داشت

  »؟...کجایی سهراب.«  میکرد تکرار طوطی مثل را جمله یک مدام و
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 از  را  آن  شد  باعث  که  شد  تپلی  ي  جریمه  موبایل  با  زدن  حرف  خاطر  به  هم  بار  یک        
 ... کند خاموش بی و بیخ

 : گفت زده وشتاب تند سهراب دست در موبایل دیدن با خانوم پروین         

 هرچه...  ده  نمی  جواب  سهراب  گفت  می  بزن  سودابه  به  هم  زنگ  یه  جان  سهراب«          
 گوشش به زنه نمی حرف موبایل با رانندگی موقع رابهس نباش نگران گفتم بهش قدر
 ...» میزد زنگ دوباره بعد ربع یه و رفت نمی

 سر دندان بازهم اما نداشت را نچسب دختر این  هاي بازي سریش ي حوصله        
 : نوشت حوصله بی گذاشت جیگر

 ...» بینمت می فردا رسیدم من  بخواب برو«        

 پرسد می و میزند زنگ داشت یقین  چون.. کرد خاموش را لیشبامو ارسال بعد        
 . نداشت را کردنش جمع ي حوصله اصال که زنی بهم حال نازواداهایی و رسیده کی که

 : گفت میرفت اتاقش سمت به و میشد بلند جایش از که همانطور        

 خوابیده و بود هخست سهراب بگو زد زنگ مازیار بخوابم میرم من  جون پروین «         
 ...» میرسونم رو خودم یازده ساعت وفردا

 داشت  جان  چشمانش  پیش  هنوز  جاده  سپرد  رختخوابش  خنکاي  به  را  تنش  وقتی        
 پایش  از  بود کرده پایش  به  لنگه  به  لنگه که را  نبات  هاي  جوراب.          آمد  می  کش  و

 .. کرد پایش دوباره کردن جفت از بعد و کشید بیرون

 دهان ودر برداشت بود شده پهن  پذیرایی وسط که ي پنیر نان از ي لقمه سپس        
 ... میجوید رغبت بی را لقمه بود باز نیمه هایش چشم که همانطور او دادو جا نبات

 نبات پی چشمش که درحالی و برداشت لباس جا روي از را چادرش خانوم فیروزه        
 : گفت بود آلود خواب
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 گرسنه مدرسه توي بخر چیزي کیکی یه راه سر بچه این براي مادر جان قندك«         
 میدونم...بیاد و بره خودش بتونه که بده یادش خوب روهم مدرسه و خونه راه نمونه
 به توهم تا... میبردمش خودم نمیرسید جدید سفارش امروز اگه... کارته روزاول امروز
 کارگر سرم خیر...  کنه بازمی حساب خیلی من  روي ندیم آقا که میدنی...برسی کارت
 ...!» ام نمونه

 مدام را است نمونه کارگر مادرش که را مهم ي نکته این  چرا دانست نمی او و        
 ...! کند می فراموش

 و ریخت شدتت از که ایی خانه و آلود خواب نبات و اوماند رفت که نمونه کارگز        
 ... بود شده منفجر آن انیم ایی خوشه بمب گویی پاش

 ناظمی نهال کودك مهد همان که جدیدش کار سر هم دیگر ساعت نیم تا وباید        
 ...! میرسد بود

  

         *** 

 کوچک بازي ي وسیله چند با...مرتب و تمیز اما بود کوچک کودك مهد        
 سبزه  و  گل  میان  که  نیکارتو  هاي  شخصیت  از  نقاشی  حیاط  دیوار  روي  دور  دورتا...ونقلی

 ... کرد می نوازي چشم بودند قرارگرفته

 .. کشاند می کودکی خوش دوران به تورا که هایی حیاط آن از

 کودکی  به هم سري توانست می تماشا و بود فال هم نبود بد هم چندان خب        
 در همچنان میداد ترجیح که منحوس سالگی هفت آن منهاي البته... بزند هایش

 ... نکشد سرك خوشش خاطرات توي مدام و بماند باقی ذهنش تويسپ

 میز پشت مقتدر ایی فرمانده مانند ناظمی نهال دیدن با اش ذهنی معادالت تمام اما
 ... ریخت برهم بود زده تکیه فاتحانه ریاستش
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 ایی مسخره انهناي لبها به بیشتر که لبخندي اوبا گرم و مشتاق سالم جواب ودر        
 یک  مانند  مدراکش  گرفتن   از  بعد  و  داد  پاسخ  جان  بی  سردو  را  او  سالم...میداد  باال  به  ور

 : گفت کارآزموده مدیر

 که همانطور...کنی همکاري ما با کردي موافقت که خوشحالم جون قندك خب«         
 سیصدهزار ماهی...مشخصه که هم حقوقت و هستی مشغول وقت پاره گفتم قبال

 ...» تومان

 شدو  نخواهد  ازاین   بیشتر  یعنی  که  گفت  قاطع  و  محکم  چنان  را  تومان  سیصدهزار        
 ...! ندارد هم زدن چانه جاي

 همراه به راحتی و ارامش که ازآن بیشتر که سختی و سفت صندلی روي کمی        
 بودو آشفته دیروز تا که مقتدري نهال به. شد جا به جا داشت همراه به غداب بیاورد
 قامت در سخت که شد،  خیره کرد می زندگی دلش بد و عقیم شوهر با تر آنسو کمی

 را وظایفش سرهم پشت جنبیدو می وقفه بی فکش و بود رفته فرو جدیدش مدیریتی
 . میکرد ردیف

 البته...ظهر بعداز یک تا صبح هفت ساعت از مشخصه که هم کاریت ساعت«         
 میشی  من   منشی  گفتم  بهت  تلفن   پاي  که  همانطور...  ظهره  بعداز  پنج  تا  مهد  کار  ساعت

 انجام رو اداري کارهاي و ها بچه بردن براي هماهنگی و نام ثبت کارهاي من  غیاب در
 ..» میدي

 به چنگی که انگیزش هیجان حقوق از نظر صرف...  کشید عمیقی نفس قندك        
 ناجوانمردانه  را  را  آخر  آس«    ناظمی  نهال  اگر  نبود  سخت  هم  چندان  را  ها  بقیه  زد  نمی  دل
 ..! نمیکرد رو

 دوامضاء با یک به یک را همه باید که بود زبان بی ي سفته میلیون ده هم آن        
 . کرد می مهمان

 : گفت معترض و شد دلخور        
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  »نزدید؟ سفته از حرفی دیروز ناظمی خانوم«        

 با میخورد سر اش بینی ي تیغه روي مدام و بود لق عینکش گویی که نهال        
 : گفت و دا هول باال به اشاره اانگشت

 که نبودي کار به مشغول جایی قبال توکه....قانونیه روند یه این  عزیزم ببین«         
 باید بشی کار به مشغول هم دیگه هرجاي اینکه دوم... یک این  باشی،  داشته معرف
 یه کنی امضاء سفته نداري دوست اگر حاال.کنی امضاء سفته یا باشی داشته ضامن 
 .» کن  معرفی معتبر ضامن 

 .. رسید می نظر به منطقی ظاهرا حرفهایش خب

 : داد  ادامه  برنده  و  تیز  اما  نرم  لحن  با  دید  او  ي  چهره  خطوط  میان  را  تردید  که  نهال        

 نشست  دلم  به  و  اومد  خوشم  ات  چهره  از  دیدمت  که  دیروز  من  جون  قندك  ببین«        
 یه  استخدام  براي  آگهی  یه  امروز  همین   کافیه  وگرنه  دادم  پیشنهاد  بهت  کاررو  این   که

 ...»  میکشند صف مهد در پشت نفر چند ببین  خیابون سر بزنم ساده منشی

 او خرج ظرافت با نهال که بود وسیاق سبک همین  به دقیقا گذاشتن  منت خب        
 . کرد می

 عقل اما کرد می مشورت حمیدش بابا و فیروزه مامان با که بود نای اش عاقالنه        
 دست به کردو امضاء را زبان بی ي سفته میلیون ده و گذاشت کنار بوسیدو را ومنطق

 ... داد دار زبان آدم

 کنار گاوصندوق داخل ها سفته داشت رضایتش از نشان که رضایتی با نهال        
 : گفت جانب به حق ایی قیافه وبا گذاشت میزش

 موضوعی  یه  بگذار  کنم  معرفی  بهت  رو  همکارهات  اینکه  از  قبل  جون  قندك  ببین «          
 . کنم یادآوري رو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 42 

 نمی دل و درد باهات وقت هیچ بشی کارمندم قرار میدونستم واگر منه کار محل اینجا
 تر  خرفز م  اسم  و  مزخرف  ي  گذشته  از  میکنند  کار  اینجا  که  اونهایی  از  کدوم  هیچ.  کردم

 سرمایه که حقیقت این  از و.میشناسند ناظمی نهال اسم به رو وومن  ندارند خبر من 
 آشناي  یک درحد فقط رو وایشون خبرندارند »جالله حاجی« از مهد جواز و جا این  اصلی

 دلم.... بس و میدونی رو موضوع این تو فقط...  بیشتر چیزي نه میشناسند خانوادگی
 که منظورم متوجه باشه داشته خبر شخصیم زندگی از ایی دیگه شخص خواد نمی

  »؟....میشی

 .... شد منظورش ي متوجه کامال بله        

 کف کند درز فامیل در مطلبی خواست نمی هروقت که افتاد بلور عمه یاد به        
 : گفت می میکوبید هم بر محکم را دستش

 »  ...والسالم....!ندیدي دیدي،  شتر اصال«         

  

  

 روان آن سمت به بلند قدمهاي با و کرد پارك شاپ کافی کنار جایی را ماشین         
 ... شد

 بلند  قدمهاي  با  و  دورزد  را  پیشخوان...    گرفت  عمق  لبخندش  سهراب  بادیدن  مازیار        
 ...  برداشت قدم او سمت به

 .. کشیدند آغوش به دیگر یک مردانه دوست دو

 : گفت لبش روي لخندي با و زد سهراب پشت به دستی مازیار        

 ...» قدیمی رفیق بود شده تنگ برات دلم خودم غار یار به سالم«         
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 شان دوستی و ،  برادر شبیه چیزي... بود دوست یک از فراتر چیزي برایش مازیار        
 هم گاهی بودو امده پایش به پا منت بی که قدیمی همراه...میگشت بر قبل سالها به
 .. بازمیکرد را اش زندگی کور گره تر منت بی

 : رفت کافه پیشخوان سمت به زدو پشتش به دستی        

 ...» نبودم هفته یه همش خوبه بابا خودم غار یار به سالم«        

 ها ماگ از بود پر که سرش پشت چوبی ویترین از را رنگی شکالت ماگ مازیار        
 : گفت و کرد اشاره آن به و برداشت متفاوت لکااش با متنوع

  »؟...دیگه همیشه مثل«         

 : جنباندوگفت مثبت عالمت به سري و نشست گردش و چرخان صندلی روي او و        

 گرسنگی از که کنارش بگذار هم شکالتی کیک تکه یه.. همیشه مثل ممنون«        
  »شدم تلف

 ویترینی  یخچال  سمت  به  که  ودرحالی  گذاشت  روبرویش  را  قهوه  بزرگ  ماگ  مازیار        
 : پرسید میکرد سرخم

  »؟...شد بهتر چطوره عموت حال«         

 تکان را سرش ریز و نوشید را آن از ایی جرعه و کرد نزدیک لبهایش به را ماگ        
 : داد

 خدا...  بوده اخیر هما چند این  توي اش سکته دومین  این ..  بهتره خدا شکر«         
 و دارو دنبال هم پام یه بود بیمارستان توي پام یه مدت این  کرده رحم بهش خیلی
 ...» تهران برگشتم شد مرخص بیمارستان از که همین ...دکتر

 : داد ادامه و گذاشت پیشخوان روي را اش قهوه ماگ سپس        

 ...» موندي  تنها  دست  حسابی  نبودم  من   هفته  یه  این   خبر  چه  کافه  از  بگو  تو  خب«        
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 اش شده بسته موهاي به دستی و گذاشت رویش پیش را شکالتی کیک مازیار        
 : گفت کشیدو

 اومد می گاهی پارسا کرد می اذیتم رفیقی بی غم نبود سختم تنهایی دست«         
 دلیلی  هر  به  یا  و  بود  خاموش  موبالیت  که  وقت  هر  کرد  خفم  خاصت  مخاطب  اما....کمک

 هم جالب.... میزد زنگ من  به نمیدادي رو جوابش و پیچوندیش می میدونه خدا که
 بیدارم خواب از بار چند باورکن ... ساعتیه چه که نبود مهم براش اصال که بود این 
 ...!» کرد

 : گذاشت دهانش ودر زد چنگال به را کیک از ایی تکه خندیدو نرم        

 بود کرده کالفه هم رو جون پروین  دیروزهم.. است پیله بد لییخ میدونم آره«        
 ...» کرد ام جریمه زدپلیس زنگ تویجاده بس از....

 : داد وادامه گذاشت دردهانش کیک از دیگر ایی تکه سپس        

...»         ببندیم  ساله  یک  داد  قرار  باهاشون  باید  است  خوشمزه  خیلی  هاش  شیرینی«          
 : گفت و کرد اشاره کافه وردي در به سر با و آمد حرفش میان به مازیار

 ...» آشپزخونه رم می من داره،اومد سریش با هم نسبتی که خاصت مخاطب«         

 تزیینی چوبی دیوار یک پشت که کافه ي آشپزخانه سمت به و گفت را این         
 .  رفت بود شده محصور

  

  

 بدهد، خود موقعیت در تغییري و شود بلند صندلی يور از آنکه بی سهراب        
 .. نوشید را اش قهوه از دیگر ایی جرعه خونسرد
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 بودو نشسته پیشخوان پشت همیشه از تر جذاب که سهراب دیدن با سودابه        
 کش  سهراب  اعصاب  روي  هایش  کفش  تق  تق  صداي  که  بلند  گامهاي  با  خورد  می  قهوه

 : گفت و شد نزدیک او به میرفت قوش و

 ...» بود شده تنگ برات دلم عزیزم سالم«         

 پیش  سهراب  ي  گونه  قصد  به...  برداشت  جلو  به  گامی  رادورزدو  پیشخوان  سپس        
 : گفت کرد می ترش جذاب که هایی بااخم کشید کنار قدري را خودش سهراب که رفت

 ....» دنمیا خوشم که دونی می کارمه محل اینجا سودي«        

 دلچسب چندان سودي هیجان همه آن براي که درهم هاي اخم همان با سپس        
 : پرسید نبود

  »؟...برنگشتند سفر از هنوز... چطورند فرشچی آقاي«         

 لحنش که کرد سعی اما.  شد سرد لحنش سهراب سرد رفتار از دلزده سودابه        
 ... باشد دلبر و عشوه پر همنچنان

 حسابی   و  درست  که  رو  هام  تلفن   جواب  بود  شده  تنگ  برات  دلم...زنتم  ناسالمتی«          
 بدهد وحسابی رادرست او جواب بود قرار اگر که کرد فکر خودش با او و...» دادي نمی
 مگرچقدر  اصال  کرد  می  سر  تلفن   پاي  را  ساعتش  سه  و  بیست  ساعت،   چهار  و  ازبیست  باید

 که کشیدن ناز اهل...! میزد زنگ بار یک ساعت نیم هر تیوق داشتند گفتن براي حرف
 و کرد می اعالم و کشید می را زحمتش که هواشناسی هم را هوا و آب وضعیت نبود

 . نبود آنها گفتن  به نیازي

 روبرویش و کشید راپیش مازیار به متعلق صندلی... دید را او سکوت که سودي        
 : گفت ودلبري باناز و گذاشت سهراب دست روي را دستش ،  نشست

 جاي ولی کافه اومدیم ها بچه با بار چند گذشت قرن یه برام هفته یه این «        
 ...» خونه گشتم برمی و آوردم نمی طاقت بود چشم تو جور بد خالیت
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 او به توجه بی سهراب و میچید هایش دلتنگی دل کنار را هایش گالیه سودابه        
 .. ردوخ می را اش قهوه

 : گفت تر دلخور صدایی ب شدو دلخور شد او حواسی بی متوجه که سودابه        

  »؟...هست من  به حواست اصال«        

 انگشت با و گرفت زد می سفیدي به که سودابه بلوند موهاي از چشم سهراب        
 : گفت و کشید بود آمده بیرون مانتو زیر از که ساعدش روي اش اشاره

 دست هم عموم و زن کرده سکته عموم گفتم بهت برم خواستم می وقتی«         
  »؟...نگفتم...  بهت گفتم کمکش برم باید و تنهاست

 سهراب ومشکی پر موهاي میان را هایش پنجه... زد ایی فریبنده لبخند سودابه        
 : وگفت برد فرو

  »؟...ایی چیکاره امشب«         

 خیلی و نینداخت وتا راازتک خود اما بود کرده دریافت وضوح به را پیامش        
 : پرسید خونسرد

 کمک  بهش  باید  مونده  تنها  دست  مازیار  نبودم  که  هفته  یه  ؟این ...  مگه  چطور«          
 ...» کافه برمیگردم دوباره و باشگاه میرم سر یه هم وعصر کنم

 : گفت دادو چرخی او موهاي میان عمیق را دستش سودابه        

 خوام می خوشمزه غذاي یه پیشم بیا شام برنگشتند سفر از هنوز مامانم و بابا«        
 اصال جمع توي سودابه پرواي بی هاي رفتار از که سهراب         »کنم درست برات

 :  کشید تر کنار را سرش قدري آمد نمی خوشش

...»         باشی پروا بی اینقدر عمومی محل توي یاد نمی خوشم بگم بار چند«         
 : گفت شناخت می خوبی به را سهراب تیز تندو اخالق واوکه
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 و نرم لحنی با سپس         »؟...میشی عصبانی چرا... فهمیدم بابا خوب خیلی«         
 : پرسید تري آهسته

 خوشمزه شام یه خوام می نخور هم شام. هستم منتظرت دیگه میاي شام«         
 : گفت باالفاصله و افتاد سودابه افتضاح پخت دست یاد به سهراب         »کنم ستر د

 باید شب ولی... گیرم می بیرون از چیزي یه نکن  درست شام ولی میام باشه«        
 .... برگردم تر زود

 ...» مونده تنها خیلی وقت چند این جون پروین 

 و زد لبخندعمیقی گذاشت سهراب ي هقعال پاي به را پیشنهاد این  که سودابه        
 و کشید داشت اش برنزه پوست با عجیبی هماهنگی که بلوندش موهاي به دستی
 : گفت

  »رسیم می توافق به هم موندنت سر توبیا باشه«         

 کافه ي گوشه ویترینی یخچال از معدنی آب کوچک بطري یک رفت که سودي        
 و سودي دست به دیگر بار را افسارش نداشت امکان.. .کشید سر جرعه یک و برداشت

 ...  بسپارد هایش خواهی خود

 . گشت می بر خانه به قطعا امشب        

  

  

 به چرخید می دورانی هایش شقیقه در که موزي سردرد با را روزکاریش اولین         
 ... رساند اتمام

 هم مهد فرانسه آچار درنقش باید گري منشی بر عالوه که نکته این  فهمیدن و        
 داشت  غیبت  ها  مربی  از  یکی  که  شد  متوجه  وقتی  را  این  نبود  سخت  چندان  میشد  ظاهر

 ... شد ساله سه تا یک هاي بچه از نگهداري به مجبور او و
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 دست رویتان به گالب یا بردند می رو دهانش به چیزي مدام یا که هایی بچه        
 ...! میکردند گریه حالت دو نیا غیر در و داشتند شویی

 داشت کم را نبات هاي وراجی فقط بود برپا سرش در که ي همهمه این  میان و        
 هر و گذشت نمی هم کالس ي گوشه ي شده خط هاي مورچه توصیف و ازتعریف که

 : پرسید می دقیقه پنج

  »؟....!مونده عید تا روزدیگه چند قندك آبجی«         

 آویزان لبهایی با و گذاشت پله اولین روي را کیفش نبات رسیدند که خانه به        
 : گفت

 ...» کن بغلم داره پله چقدر اینجا قندك ابجی«         

 ...! کند بغل هم را نبات آور تهوع سردرد این با که بود مانده همینش        

 اهسته صدایی و درهم هاي اخم با...رسید نمی باال به هم اش جنازه آنوقت        
 : گفت

 ...» باال بیاي باید خودت میکنه درد سرم نبات«         

 در که نرسید دومی به قدمش اولین  هنوز و افتاد راه به او به توجه بی سپس        
 .  شد باز خانه صاحب ي خانه

 : گفت مودبانه و برگشت در سمت به نگاهش        

 ...» خیر به ظهرتون افشار خانوم سالم«         

 خوش  بادامی  هاي  چشم  باآن  او  وسفید  گرد  صورت  توي  را  نگاهش  خانوم  پروین        
 : وگفت داد چرخی بودند نشسته پلکش پشت صف یه بلندش هاي مژه که حالت
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 چندتا کردم درست دلمه صبرکن نباشی خسته..  دخترم ماهت روي به سالم«         
 ...» بخورید نناهارتو کنار ببري بدم

 : پرسد شد می تیز هاي گوش آمد می میتن به خوراکی اسم تا که نبات        

  »؟...کنی نمی درست رشته آش دیگه افشار خانوم«         

 ...» نبات:«گفت توبیخی لحنی با درهم هاي اخم با و چرخید سمتش به قندك        

 تند کرده وخرابکاري است جنبیده يادزی دهانش بازهم فهمید که بینوا ونبات        
 : گفت وسریع

  »؟..!بدیه کار کردن درست رشته آش قندك آبجی ببخشید«        

 خانوم  به  رو  میکوبید  نبض  پر  و  بود  نشسته  اعتصاب  به  هایش  شقیقه  میان  درد        
 :  شد افشار

 ...» بشیم صمرخ ما ندارید امري اگه اجازتون با افشار خانوم ببخشید«         

 نشسته  دلش  به  خوش  قندك  متانت  و  ادب  و  نبات  زبانی  شیرین  که  خانوم  پروین         
 : نشست لبش روي عمیق لبخنی بود

 خواستم می داخل بیایید نکرد قبول قندك آبجی که دیروز جون نبات شرمنده«        
... کردم  فراموش  و  دلش  درد  پاي  نشستم  زدو  زنگ  جاریم  ولی  باال  بیارم  براتون  آش  خودم

 بیشتر همه از تو سهم و بگذارم بار رشته آش یه روزها همین میدم قول ولی
 به هم دلمه تا ،  بخورید کنارغذاتون ببرید بدم دلمه یشقاب تایه کنید صبر حاال...باشه

 ...» نشده دچار رشته آش سرنوشت

 رها را کیفش...رشااف خانوم موي برگ بوي و رنگ خوش هاي دلمه دیدن با نبات        
 . رفت باال ها ازپله وتیز تند قرقی مانند دست به بشقاب و کرد
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 شانه  را  آن  انگشتانش  نوك  با  و  کشید  مرطوبش  و  خیس  موهاي  میان  به  دستی        
 .... زد

 و شاپ کافی ي مانده عقب کارهاي و استرس پر ي کننده خسته سفر آن از بعد        
 می جریان به پوستش زیر را تازگی حس حمام این سودي آخرهم در و اهباشگ هم بعد

 . انداخت

 در غرق و نشسته تلویزیون روبروي ي کاناپه روي جون پروین تر سو آن کمی        
 دستش از رماتیک ایی صحنه مبادا تا نمیزد برهم چشم و بود ایی کره فیلم ي صحنه

 ...! برود

 می اتاقش سمت به خواب قصد به و کرد خاموش را فیاضا هاي چراغ سهراب        
 ... کرد جلب را اش توجه آپارتمان زنگ صداي که رفت

 : گفت بگیرد تلوزیون ي صفحه از چشم آنکه بی خانوم پروین         

         »؟....چیکاردارند  ببین   هستند  ها  باالیی  همسایه  کن   باز  دررو...  مادر  جان  سهراب«          
 .... رفت در سمت به انداخت گرمش شلوار و سفید تیشرت به اهیگن سهراب

 .... زعفرانی نبات بشقاب یک با بود مستاجرجدیدشان ي میزه دخترریزه        

 :  رفت پس قدمی داشت را افشار خانوم دیدن انتظار که نبات        

  »نکنه درد شما دست گفت و رسوند سالم مامانم... سالم«         

 : گفت تیز تندو برد پیش را بود گرفته دستی دو راکه بشقابی سپس        

 ...» بفرمایید«         
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 چشمان و شفاف سفیدو پوست آن با میزه ریزه دختر این  زبانی شیرین  که او و        
 نشسته  جوري  بد  دلش  به....خورده  سر  بیرون  به  کش  زیر  از  شلخته  که  موهایی  و  بادامی
 : زانوزد پایش بودکنار

  چیه؟ اسمت...  کوچولو خانوم سالم«        

 آنکه  بی  بود  رویش  پیش  مرد  درشت  هیکل  و  سبزه  صورت  محو  همچنان  که  نبات        
 : گفت کوتاه بزند پلک

 ...» نبات«         

 به  سر  با  زدو  نرمی  لبخند  است  شده  متوجه  بد  را  او  منظور  اینکه  تصور  به  سهراب        
 : گفت کردو اشاره زعفراتی نبات ظرف

  »؟...چیه خودت اسمت...  نباته ها این  میدونم«         

 : داد  ترجواب  بلند  آمد  می  خوشگل  و  ابهت  پر  رویش  پیش  مرد  نظرش  به  که او  و        

 ...» نبات گفتم که منم«         

 ... ستشن  می  دل  به  چنین   این   که  بود  کشیده  اسمش  به  اش  زبانی  شیرین   پس        

 و رنگ دوراز به را فراغتش اوقات تا داشت او سن  به خواهري آمد نمی بدش        
 ... کرد می سر او مثل ایی فرشته با زنانه هاي روغن

 میتوانست تا اصال....باشد خودش وجود از که دختري براي رفت می غنج دلش        
 ... خرید می راهم نازش و کرد می لوسش

  داد چرخی او سفید گردو صورت توي را نگاهش وافر یحظ  با        

 : گفت و داد فشار نرمی به را او بینی نوك اش واشاره شصت انگشت دو با        

 ...» شیرینی اسمت مثل هم خودتت«         
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 گذاشت نمایش به را درمیانش یکی دندانهاي و نشست لبش روي لبخندي نبات        
 ... 

 یکی ،  یکی کوچکش قدمهاي با هارا پله دادو سهراب دست به را بقابش وقتی        
 . بود او ،گلی گل ي زیرجامه تماشاي محو سهراب کرد می طی

  

        

  

 نه  او  میز  و  بود  اتاق  باالي  میداد  تکیه  آن  به  فاخرانه  که ناظمی نهال  ریاست  میز        
 .... داشت درقرار کنار جایی دور خیلی

 میدانست، خوبی به مثال ،  بود شده آشنا خوبی به کار با هم هفته یک این در        
 مثل محترمانه باید خودش شود می پیدا ناظمی نهال خیر حاجی ي کله سرو وقت هر

 ...! برود بیرون ایی بهانه به و بگذارد کولش روي را دمش آدم ي بچه

 می  پر  را  او  جاي  و  میشد  ظاهر  هفرانس  آچار  نقش  در....  کرد  می  غیب  مربی  اگر  یا        
 ارباب و  ها  بچه والدین   گوي  جواب  بود  ها صبح عموما  که  هم  ناظمی  نبودنهال  در...کرد

 . میشد رجوع

 ...! دیگر بود نوین  ایی شیوه به استثمار نوعی هم این  خب        

 درمذمت  و  برود  اش  ذهنی  تریبون  پشت  میخواست  و  بست  را  غیاب  و  حضور  دفتر        
 . شد باز شدت با در که بکند غرایی سخنرانی استثمار

 . آمد داخل...بود باقی اش هن  هن  که خسته هایی نفس با سراسیمه مهناز        

 تحویل را او که مربی تنها و داشت نمکی با و سبزه صورت که تپلی گردو دختر        
 شروین حالی در و رفت میز رکنا به مهناز...بود کرده باز او رابا دوستی باب و گرفت می

 : گفت  میزد  موج  آن  میان  در  خستگی  که  لحنی  با  داشت  بغل  در  اش  دستی  ساك  راهمراه
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 ده صبح...  باباش به بده ببر رو بهار نوبر این  بیا جون قندك شم فدات الهی«         
 یکهمرت...  میکرد  بیدادي  دادو  چه  نمیدونی  بگیرم  تحویل  رو شروین   رفتم  تر  دیر  دقیقه

 همش  که  نکردم  پیدا  آب  جوب  توي  از  رو  وقتم  من   میگه...  آورده  رو  نوبرش  میکنه  فکر
 »  بشم شما معطل باید

 می سنگین  هم کمی که را آلود خواب شروین که درحالی زدو جانی کم لبخندي        
 : پرسید گرفت بغل به ساکش همراه بود

  ؟...میکنی طلشعم  چرا باخبري اون حساسیت از که تو خب«         

 هم آالن. بودم توالت و داشتم پیچه دل روت به گالب صبح... آدمم منم بابا«         
 من مرتیکه تا ببرش خدا ترو... کشید طول کنم تنش لباس تا بود خواب بهارش نوبر

  »تفریشه آقاي اسمش...نداده قورت جا یک کودك مهد همراه رو

  

  موجود   هر  دادن  قورت  آمادگی  شروین   باباي  چراکه  دبو  درست  کامال  حدسش  خب        
 و میخورد تاب و پیچ آن در عصبانیت که هایش چشم از را این داشت را ایی زنده

 ... فهمید اش هشتی ابروهاي

 شروین  پرغیض  گذاشت،  پاسخ  رابی  قندك  سالم  شده  گره  درهم  هاي  اخم  همان  با        
 : گفت کردو رسوا دوشش روي را ساکش و گرفت تحویل را

  »شما؟....یارم نمی جا به«         

 با دید می رویش پیش مرد ي چهره زوایاي میان خوبی به را خشم که قندك        
 : گفت احتیاط

 رو  جون  شروین   من   بود  بند  دستشون  ایشون. هستم  سلیمی  خانوم  همکار  من «        
  »آوردم
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 ساعت راس من بگم بار چند من...بگید یمیلس خانوم به لطفا...! همکار خانوم«         
 کرد حلش نشه که نیست مجهولی چند ي معادله ،  شروین  دنبال میام نیم و دوازده

 بشه  تکرار  دیگه  ي دفعه...کنه  راآماده  شروین   من   اومدن از  قبل ربع  یک  کافیه  فقط...!  
 ماشینش  سوار  ن شروی  همراه  و  گفت  را  این ...»          کنم  می  رو  شکایشون  مهد  مدیر  به

 . رفت باد سرعت وبه شد

 ي نمره اش قیافه و تیپ بدهد امتیاز رویش پیش مرد به بود قرار اگر خب        
 ...! گرفت نمی بیشتر ونیم یک اخالقش اما داد، می بیست

 لیاقت ازاین  بیشتر گندش اخالق این  با چون... بود فایده بی هم زدن چانه        
 . نداشت

  

          

  

 نه  او  میز  و  بود  اتاق  باالي  میداد  تکیه  آن  به  فاخرانه  که ناظمی نهال  ریاست  میز        
 .... داشت درقرار کنار جایی دور خیلی

 میدانست، خوبی به مثال ،  بود شده آشنا خوبی به کار با هم هفته یک این در        
 مثل محترمانه باید خودش شود می پیدا ناظمی نهال خیر حاجی ي کله سرو وقت هر

 ...! برود بیرون ایی بهانه به و بگذارد کولش روي را دمش آدم ي بچه

 می  پر  را  او  جاي  و  میشد  ظاهر  فرانسه  آچار  نقش  در....  کرد  می  غیب  مربی  اگر  یا        
 ارباب  و  ها  بچه  والدین   گوي  جواب  بود  ها  صبح  عموما  که  هم  ناظمی  نهال  نبود  در...کرد

 . میشد رجوع

 ...! دیگر بود نوین  ایی شیوه به استثمار نوعی هم این  خب        
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 درمذمت  و  برود  اش  ذهنی  تریبون  پشت  میخواست  و  بست  را  غیاب  و  حضور  دفتر        
 . شد باز شدت با در که بکند غرایی سخنرانی استثمار

  .آمد داخل...بود باقی اش هن  هن  که خسته هایی نفس با سراسیمه مهناز        

 تحویل را او که مربی تنها و داشت نمکی با و سبزه صورت که تپلی گردو دختر        
 شروین حالی در و رفت میز کنار به مهناز...بود کرده باز او رابا دوستی باب و گرفت می

 : گفت  میزد  موج  آن  میان  در  خستگی  که  لحنی  با  داشت  بغل  در  اش  دستی  ساك  راهمراه

 ده صبح...  باباش به بده ببر رو بهار نوبر این  بیا جون قندك شم فدات الهی«         
 مرتیکه... میکرد بیدادي دادو چه نمیدونی بگیرم تحویل رو رفتمشروین  تر دیر دقیقه

 همش  که  نکردم  پیدا  آب  جوب  توي  از  رو  وقتم  من   میگه...  آورده  رو  نوبرش  میکنه  فکر
 »  بشم شما معطل باید

 می سنگین  هم کمی که را آلود خواب شروین که درحالی زدو یجان  کم لبخندي        
 : پرسید گرفت بغل به ساکش همراه بود

  ؟...میکنی معطلش چرا باخبري اون حساسیت از که تو خب«         

 هم آالن. بودم توالت و داشتم پیچه دل روت به گالب صبح... آدمم منم بابا«         
 من مرتیکه تا ببرش خدا ترو... کشید طول کنم تنش لباس تا بود خواب بهارش نوبر

  »تفریشه آقاي اسمش...نداده قورت جا یک کودك مهد همراه رو

  

  موجود   هر  دادن  قورت  آمادگی  شروین   باباي  چراکه  بود  درست  کامال  حدسش  خب        
 و میخورد تاب و پیچ آن در عصبانیت که هایش چشم از را این داشت را ایی زنده
 ... فهمید اش هشتی هايابرو

 شروین  پرغیض  گذاشت،  پاسخ  رابی  قندك  سالم  شده  گره  درهم  هاي  اخم  همان  با        
 : گفت کردو سوار دوشش روي را ساکش و گرفت تحویل را
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  »شما؟....یارم نمی جا به«         

 با دید می رویش پیش مرد ي چهره زوایاي میان خوبی به را خشم که قندك        
 : گفت تیاطحا

 رو  جون  شروین   من   بود  بند  دستشون  ایشون. هستم  سلیمی  خانوم  همکار  من «        
  »آوردم

 ساعت راس من بگم بار چند من...بگید سلیمی خانوم به لطفا...! همکار خانوم«         
 کرد حلش نشه که نیست مجهولی چند ي معادله ،  شروین  دنبال میام نیم و دوازده

 بشه  تکرار  دیگه  ي دفعه...کنه  راآماده  شروین   من   اومدن از  قبل ربع  یک  هفیکا  فقط...!  
 ماشینش  سوار  شروین   همراه  و  گفت  را  این ...»          کنم  می  رو  شکایشون  مهد  مدیر  به

 . رفت باد سرعت وبه شد

 ي نمره اش قیافه و تیپ بدهد امتیاز رویش پیش مرد به بود قرار اگر خب        
 ...! گرفت نمی بیشتر ونیم یک اخالقش اما داد، می بیست

 لیاقت ازاین  بیشتر گندش اخالق این  با چون... بود فایده بی هم زدن چانه        
 . نداشت

  

         *** 

 نامعلوم  ي  نقطه  همان  از  چشم  بود  غرق  هایش  نوستالوژي  میان  که  خانوم  پروین        
 : گفت فیروزه مامان به رو و گرفت

 ایران  از  بهانه  بی  و  بهانه  با  هرکدوم  خواهرهام  و  برادر  رفت  خدا  رحمت  به  که  پدرم        
 رو، شوهرم فامیل بده خیر خدا ، جوون پسر یه و مریض شوهر یه موندم من  و رفتند

 چند بشم هواپیما یا اتوبوس سوار اگه که خوشه دلم باز اما هستند شیراز که هرچند
 ... میبینمشون بعد ساعت
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 : داد ادامه رستمی آقاي به رو و نوشید آب ایی جرعه سپس        

 ....» آوردم در رو سرتون هام پرحرفی با خدا ترو ببخشید«         

 : گفت و سرداد زیر به را نگاهش و کشید صورتش به دستی رستمی آقاي        

 »  کردیم استفاده فرمایشاتتون از خانوم نفرمایید«         

 لبهایش روي جان بی لبخند زد باد کمی را خودش چادرش پر با فیروزه نماما        
 . نشست

 براي هم ما...  داره خودش براي داستانی هرروزش زندگی خانوم پروین واال«         
 حمید  آقا  که  شد  شروع  روزي  از  تهران  به  ما  مهاجرت  داستان  و  داریم  داستانی  خودمون

 کما به خدا ي بنده اون روزگار بد از و میکنه تصادف عابر یه با میکرد کار که تاکسی با
 تاکسی  شدیم  مجبور  کنیم  فراهم  رو  خصوصی  بیمارستان  پول  بتونیم  اینکه  براي...  میره

 پول رضایت براي اش خانواده ولی اومد بیرون کما از خدا لطف به هرچند بفروشیم رو
 ...  موشیبفر رو خونمون شدیم مجبور هم ما و خواستند می کلونی

 ماهم و بمونه شهرمون توي بودنتونست فشار تحت مدت این  که حمید آقا        
  نبود مشخص ومکانمون جا چون اما...  تهران اومدیم کردیم جمع رو ام باروبنه

 بگذاریم مادرشوهرم پیش رو بود اول کالس تازه که رو قندك که مجبورشدیم        
 شدیم مجبور و کرد می تابی بی خیلی ام بچه چون د، نکشی طول زیاد هم البته که...

.»         کردیم نامش ثبت مکافات هزار با هم وبعد تهران بیارمش خودمون با سال وسط
 .... شد کوفتش خوشمزگی اون به ي رشته آش

 فرار ازآن داشت سعی مدام که برد می تلخی خاطرات به را او اش سالگی هفت        
 . گذاشت می اش فیروزه مامان هاي باجی خان و خاله يحرفها اگر...کند

 دیگر  ساعت  نیم  تا...  افتد  می  دل  و  درد  ي  دنده  روي  که  فیروزه  مامان  دانست  می        
 ...! بود خواهد افشار خانوم بغل زیر وبمش زیر تمام با رستمی ي خانواده ي نامه شجره
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 . شد کشید در سمت به هااهنگ تمام حیاط در قفل در کلید چرخش با که        

 به و گرفت بود افتاده اش شانه روي که را چادرش پر باالفاصله فیروزه مامان        
 ...» کن سرت رو شالت قندك:« گفت دهنده هشدار اما و آرام سرکشید،

  

  

 . کرد پهن سرش روي و برداشت هایش شانه روي از را شال و جنباند سري قندك        

 بازوهایی و.... فراخ هایی شانه بودوبا بلند قد که شد مردي به خیره نگاهش و        
 سازي بدن که هایی همان از...شد می دیده خوبی به مردانه پیراهن  زیر از اش عضالنی

 ... کنند می کار

 ریش ته باآن ،  بود جذاب رویش پیش مرد میداد خرج به انصاف کمی اگر خب        
 وفرجوانک قر از دور به که کوتاه،  مشکی موهایی و استخوانی ي چهره و شده مرتب
 ... بود زده شانه باال به رو ساده امروزي هاي

  می   خود  مجذوب  را  بینده  که  داشت  خاصی  گیرایی  اش  چهره  ولی...  نبود  خوشگل        
 بکشی  بلندي  سوت  افتخارش  به  باید  شوند،  می  رد  کنارت  از  وقتی  که  هایی  همان  از  کرد،

 ...» ال ال اوه «وییگب و

 شده  نبات زبان  ورد  روزها این که  است افشار خانوم  پسر  سهراب همان  این پس        
 خانوم و نشست می حمیدش بابا و فیروزه مامان هاي صحبت میان گاه وبی گاه و بود

 ! زد می حرف درموردش وافر حظی با افشار

 واقعی سهراب گویی بود،  بلندش قد و تنومند هیکل آن ي برازنده نامش والحق        
 ...! باشند داده هول حاضر قرن به شاهنامه دل رااز

 پیراهن یک با و بود گذاشته جا شاهنامه درون را کوپالش و یال که سهرابی        
 ... چرخید می آبی و سفید ي خانه چهار ي مردانه
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 ... برخاستند خانه مرد احترام به همه        

 بودند نشسته باغچه کنار میز دور که جدیدشان هاي مستاجر دیدن با بسهرا        
 به بلند قدمهایی و گشاده رویی با کردو غلبه تعجبش به بعد کمی و شد متعجب اول

 : بردوگفت پیش دوستی ي نشانه به دستی..رفت رستمی آقاي سمت

:          داد پاسخ گرمی به را سالمش او و...»         دیدار مشتاق رستمی آقاي سالم«        
 ..» دیدم هم رو افشار خانوم چشم نور باالخره که سعادتی چه... افشار آقاي سالم« 

 بود یلی خودش براي که اش دردانه به وافر حظی با که حالی در خانوم پروین         
 : گفت کرد می نگاه

 ...» هستند رستمی آقاي همسر خانوم فیروزه هم ایشون جان سهراب«         

 پوشانده  چادر  با  سخت  و  سفت  را  رویش  که  ایی  محجبه  زن  به  نگاهی  نیم  سهراب        
 آشناییتون از خانوم سالم «گفت بود سرازیر زیر به که هایی چشم با مودبانه کردو بود

 ...» خوشبختم

 ط ابرو... میزد کله سرو ها کارگر با مدام که شغلش ي واسطه به خانوم فیروزه        
 : گفت ومقتدر محکم داشت باالیی عمومی

 که خوشحالم شنیدم زیاد خانوم پروین  از رو حالتون وصف... پسرم سالم«         
 اسم  باز  آالن  که  فهمید  چرخید  او  سمت  به  که  افشار  خانوم  نگاه.»          کردم  زیارتتون

 ... دهد کش لبها روي را لبخند مضحکش

 قبال که هم رو کوچولو خانوم این .. هستند قندك شونلگ دختر هم ایشون«         
 این انگار:« گفت خود با نبات کنار قندك اسم شنیدن با...»         نباته اسمش دیدي

 سمت  به  نگاهش  تعجب  وبا »کنند  می  سیاحت  و  سیر  شیرینی دنیاي  توي  شوهر  و  زن
 دقیق صورتش توي اما چرخید داشت سر به رنگی آبی شال که ایی میزه و ریزه دختر
 ... داد تکان سري فقط و نشد
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 مانده باقی همچنان دوردهانش کشک آثار که ماند ثابت نبات روي نگاهش ولی        
 .  بود

 به ولی بکشد انگشت دو با را نرمش و سفید هاي لپ تا کشید می پر دلش        
 : کرد بسنده رنگی کم لبخند

 کنیدمن  میل  رو  غذاتون  و  بنشیند  بفرمایید...نیدکن  ام  شرمنده  میکنم  خواهش«          
 : گفت سهراب به رو خانوم پروین ..»         شم نمی مزاحم

 سمت  که درحالی  او و...»          بخور بریزم برات  آش  کاسه  یه  بیا جان  سهراب«          
 : داد جواب رفت می ساختمان

 بودم کرده فراموش رو موبایلم ،شارژ برم باید دارم ارک.... جون پروین  ممنون«         
 کتلت و نان لقمه یک تیزبا تندو و آمد شاهنامه سهراب...»         دارم برش اومدم

 . رفت افشار خانوم اهدایی

 ....!  بود آمده شاهنامه دورن از قطعا سهراب این        

 شده راحت محرمان بابت از خیالش حاال که فیروزه مامان که فهمید وقتی را این         
 : گفت کردو رها رويشانه را چادر بود

 ...» باالست و قد خوش چه پسرتون ببخشه بهتون خدا خانوم پروین «         

 شیرین  کامش  چنین   این   که  بودند  گذاشته  دهانش  در  باقلوا  گویی  خانوم  پروین         
 . بود شده

 ...»  کشیده»  رستم« رزمامبی خدا شوهر به باالش و قد سهراب داري لطف«         

ب  با  را  آن  و  آمد  لبهایش  مرز  تا  لبخند         َّ  درست  حدسش  پس...  داد  فرو  دهانش  ّآ
 ... است شاهنامه سهراب همان سهراب این بود

 شگردي هم این خب ؟...نیست تهمینه خانوم پروین  اسم چرا دانست نمی فقط        
 ...! دیگر کردن گم ورد نشدن تابلو براي بود
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 را وسهراب رستم وجنگ بزند شاهنامه به سري رویایش عالم در آمد نمی بدش        
 کوپال  و  یال  بی  سهراب  وصف  در  داشت  یقین   که  نبات  هاي  گوشی  در  اگر...    کند  تصور
 ...! داد می اجازه است، 

  

  

 وفر دهان به را داشت دلچسب بووبرنگی عجیب که کتلت و نان ي لقمه سهراب        
 . شد ماشینش سوار بردو

 بیرون شال زیر از پروا بی که موهایش به دستی و چرخید او سمت به سودابه        
 : گفت کشیدو بود خورده رس

  »؟...خوبه حالشون بود چطور جون پروین «        

 شده  گره  درهم  هاي  اخم  میدادبا  فرو  حرص  با  را  هایش  لقمه  که حالی  در  سهراب        
 : شد خارج پارك از زدو راهنما

ک یه بود مهم برات اگه«         َُ  ...» دیدنش میومدي پا ُت

 را شوهر فامیل نام به ایی معقوله و شوهر مادر ي حوصله کال که سودابه        
 : برگرداند شیشه سمت به را رویش دلخوري کمی و عشوه با...نداشت

 کن عوض را بحث اینکه براي و»         ...پرسم می رو حالشون میزنم زنگ فردا«        
 ماشین  یه  با  رو  شیشت  و  دویست  این   خواي  نمی  جان  سهراب:         «گفت  مقدمه  بی

 کاش ،اي اومدن هایی ماشین چه با ها بچه آالنببین ...کنی عوض خارجی باالي مدل
 ...» رفتیم می من  ماشین  با میدادي اجازه حداقل

 کوبید  می  سرش  بر  بهانه  بی  و  بهانه  با  که  سودابه  خودنمایی  ههم  این  از  بود  بیزار        
 ... کشید می رخش به و

 ... تر سرد لحنش شدو تر غلیظ هایش اخم        
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 کردي  قبول  شرایط  همین   با  رو  من   تو  درضمن ...ندارم  رو  ماشین   کردن  عوض  پول«        
 ...» نرفته که یادت

 را غرورش و گذاشته سهراب ضعف نقطه روي دست باز دانست،  می که سودابه        
 ....  نزد حرفی مقصد تا کردو انتخاب رو سکوت است،  کرده دار جریحه

  

  

 ... نداشت دیگري راه هیچ بود ماندن براي مجوزش تنها نبات        

 و خوردنی به همه که رنگارنگ وعدهاي خالقانه هاي باشگرد بود مجبور وحاال        
 ... کند ماندن به تشویق را نبات میشدند،  منتهی خوراکی

 هم را حمیدش بابا و فیروزه مامان باید که چرا....!  بود ماجرا آسان قسمت این        
 ... کرد می راضی

 که چرا کرد،  می فکر آن به که بود ایی گزینه آخرین جون خان ي خونه به رفتن        
 ...! اش سالگی تفه تلخ خاطرات تمام شدن زنده با بود مصادف

 با را هایش بهانه و کرد،  می هم را تالشش آخرین  باید...  کشید محکمی پف        
  میزد باز سر رفتن  از و چید می هم پشت دلیل بی و دلیل

 جوجه  مانند  قندك  و  بود  کوچکش  دستی  ساك  کردن  پر  درحال  مدام  خانوم  فیروزه        
 : گفت می و رفت می اش سایه به سایه

 راضیش  جور  یه..  زنه  نمی  حرفی  حمید  بابا  کنید  قبول  اگه  شما...    خدا  ترو  مامان«          
 آمده ستوه به قندك دلیل بی اصرار همه این  از که خانوم فیروزه....»         دیگه کن 
 : گفت و کوباند تخت روي را اش دستی ساك حرص پر بود، 
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 حاال  و  بردیمت  می  زور  به  بودي  بچه...  يبیا  خواي  نمی  چی  واسه  فهمم  نمی  من «          
.. زور به اونم میاي بار یه دفعه ده واز میاري ایی بهونه به دفعه شديهر بزرگ که هم
 ...» بینند می چشممن  از عموت و خانجونت خدا به واال

 با و گرفت دیواري کمد از را اش تکیه و کشید هایش چتري به دستی کالفه        
 : گفت یی ا مظلومانه لحنی

 عوض رو اسمت خواد نمی گفتی ،  کن  راضی رو حمید بابا من  جون...  مامان«        
 هم نبات نیستم که هم تنها بیاید راه من  دل با شما هم ذره یه آخه چشم گفتم کنی
 و کنم استراحت خوام می رو تعطیالت روز سه.... هست هم فروزان خاله تازه یاد نمی
 :  چپاند ساك داخل را اش روسري حرص با فیروزخانوم         »بکنم تماشا فیلم

 من دوما...شمال رفتند همگی نکن  خوش فروزان خاله به رو دلت خود بی...اوال«         
 وگرنه...  کردي  موندن  به  وادار  رو  رو  بچه  این   خوراکی  قرار  و  قول  تا  هزار  با  که  میدونم  که

 تو با و کنه ول رو جون خان ي خونه یدرندشت  اون به حیاط که نیست ایی بچه نبات
  »بمونه فسقلی اپارتمان این توي

 فکر  که  چه  آن  زودتر  که چرا...    نبود خالقانه  چندان  ظاهرا هم  ش  شگرد  این   خب        
 ....! رفت لو کرد می

 ! شدند ماندگار.... ماندن و رفتن  بین  ، کشمکش این  میان عاقبت و        

 بود نمانده  چیزي  که  فیروزه  مامان  ودرشت  ریز  سفارشات  ساعت نیم  از بعد  البته        
 ...! بنویس بار ده کدام هر از بگوید

  

 ... گرفت می حسابی و درست درس اطرافش درشت و ریز اتفاقات از همیشه        

 ...! رفت می نبات مثل سمجی ي یچه بلیط زیر به نباید که بود فهمیده حال و        
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 تعطیالت  که  پاییزي  رمق  بی  ظهر  از  بعد  یک  هادر  اشکول  مانند  باشد  حاالمجبور  که        
 یک  وپشت  کند  بازي  فوتبال  حیاط  توي  لجباز  نبات  با....بود  کرده  هم  تر  بار  کسالت  را  آن

 نبات تا بماند باز اش دروازه دهد اجاز و...بکوبد توپ به پا بیاستدو خیالی ي دروازه
 ...! کند آن ي روانه گل میخواهد دلش که تا هرچند

 فرصتی پی در نبات و شد روان ایی گوشه به توپ کوبیدو توپ به پا حوصله بی        
 ... کند ثبت خودش نام به دیگري گل تا

 او  گویی  که  شد  افشارکشیده  خانوم  ي  خانه  خاموش  هاي  چراغ  سمت  به  نگاهش        
 . بود رفته سفر به گذار و گشت براي و نمانده بهره تعطیالتبی این  از نیز

 نام  به دیگر  گلی  و کرد شوت  قندك  خیلی ي  دروازه  به  را  توپ  محکم  دیگر  نباتبار        
 : گفت می  مدام  پرید  می  پایین   و  باال  خوشحالی  از  که  حالی  در  و  رساند  ثبت  به  خودش

 هامر پ  مخصوص  فوتبالی  ناب کالم تکه  این ...»          شدي  سوراخ  قندك  آبجی«          
 می  کار  به  اش  عالقه  مورد  تیم  تشویق  و  فوتبال  تماشاي  موقع  که  بود  فروزان  خاله  پسر
 ... برد

 ... آمد داخل شدوسهراب باز حیاط در که بود نبات هاي فضل اظهار این  میان و        

 امکان... بریزد آب جوب به را آبرویت جا یک که تر افتضاح این  از سوتی خب        
 ! نداشت

 دهانش آب با را آن کردو پنهان لبهایش مرز میان جایی هایش خنده سهراب        
 .... داد فرو

 سرش روي و برداشت شانه روي از را شالش بالفاصله سهراب دیدن با قندك        
 .... خورد رس پیشانی روي به گوشش بازي هاي چتري اما... نشاند

 : گفت دهنده هشدار بدهد باد دست به را یشآبرو باقی نبات اینکه از قبل و        

 ...!» نبات«         
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 ... ایستاد باغچه کنار جایی توپ زدو سرگردان توپ بدن به ایی ضربه و        

 اما شد ساکت شناخت می خوبی به را خواهرش ي دهنده هشدار لحن  که نبات        
 ...» خان  سهراب  سالم:«  تنشس  لبش  روي  لبخندي  و  شکفت  گلش  از  گل  سهراب  دیدن  با

 کوتاه سالمی  به  بودند،  شده  دار  تب  و  داغ  هایش  گونه  خجالت از که  قندك  ولی        
 ... کرد بسنده نرم و

 : گفت زدو زانو نبات پاي کنار دادو را قندك سالم جواب سر با سهراب        

  »؟...کردي می چیکار خانوم خوشگل سالم«         

 لخندي  با  بود  کرده  خواهرش  ي  دروازه  خرج  که  گلهایی  از  سرمست  همچنان  نبات  و        
 : گفت وسیع

 ...» خورد گل تا نیم و هفت قندك ابجی خان سهراب«         

 پرواز آسمان سمت به هایش قهقهه و شدند پروا بی هایش خنده دیگر سهراب        
 : پرسید هایش خنده میان و کرد

  »؟...میکردي بازي فوتبال«         

 ...  داد تکان تایید عالمت به سري لبخند همان حفظ با نبات و        

 نیمچه همان و شود  می جادو ورور دوباره آالن نبات دانست می که قندك        
 : گفت  غیض  با  و  گرفت  را  نبات  دست  و  گذاشت  پیش  میدهدقدمی  باد  بر  راهم  آبرویش

 ...» اجازتون با.. خونه بریم یداب ما افشار آقاي ببخشید«         

 و شد راهی ساختمان سمت به کشید می را نبات دست که حالی در سپس        
 .  شد روان شان پی در داشت لب بر رنگی کم لبخند هنوز که درحالی سهراب
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 که نمانده چیزي و است شدن آب حال در خجالت از کرد می حس که قندك        
 وبا  کردو رها  پرید  می  پایین   و  باال  هیجان از مدام  که  را  نبات  دست  دوش  بخار  به  تبدیل

 .... رفت شد می آپارتمانشان به منتهی که هایی پله سمت به بلند قدمهاي

 پایین به پله سومین  واز شدند گره هم در طناب مانند پاهایش ناگهان که        
 ...! شد سرازیر پایین  به کنان قل قل راستش پاي دمپایی و شد سرنگون

 ساده  خوردن  زمین  یک  از  فراتر  چیزي  فهمید  پیچید  پایش  قوزك  توي  که  دردي  از        
 ...! افتاده اتفاق

 . آمد سراغش به که بود حسی اولین  شرمندگی...درد از بعد        

 کردو  پر  را  فاصله  بلند  گام  چند  با  پله  از  قندك  شدن  پرت  ي  صحنه  دیدن  با  سهراب        
 .... نشست ارکن

 : پرسید چرخاندو بود شده درهم درد از که او ي چهره توي را نگاهش

  »؟...خوبید رستمی خانوم«         

 خجالت  آورد،  نمی  حساب  به  را  چپش  دست  آرنج  و  راستش  پاي  قوزك  درد  اگر  خب        
 ... بود خوب حالش کرد نمی حساب هم را

 سهراب ي خیره نگاهاي زیر دهد جلوه عادي ار  اوضاع داشت سعی که حالی در        
 :  گفت کوتاه

 ...» خوبم ممنونم بله«         

 فشار اولین  با اما... شود بلند جایش از تا برد ها نرده سمت رابه دستش سپس        
 ....  برخاست دردهایش میان از غلیظی آخ راستش پاي روي

 نشست  می  اش  گونه  روي  دیگري  از  پس  یکی  اشکهایش  و  بود  شده  هول  که  نبات        
 : گفت می وار سلسله و مدام
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 ..» میدم گوش رو حرفت دیگه... ببخشید قندك آبجی... ببخشید قندك آبجی«         

 داشت سعی که صدایی با و انداخت چپش پاي روي را اش تکیه تمام قندك        
 : گفت نظربرسد به عادي همچنان

 ...»  خوبم من ؟...کنی می یهگر چرا نبات«         

 ...  کرد می پاك را اشکهایش کوچکش هاي مشت با او به توجه بی نبات اما        

 دستی  ،   نشست  پله  اولین   روي  دیگر  بار  ناچار  به  بود  رسیده  هم  پایش  ساق  تا  درد        
 سهراب به رو سپس رسید می نظر به متورم هم کمی حاال که کشید پایش قوزك به
 : تگف

 ...» شم نمی شما مزاحم بفرمایید افشار آقاي«         

 صورتی  با  داشت  نمکی  با  و  ظریف  ي  چهره  داد  چرخی  قندك  صورت  توي  را  نگاهش        
 .. بود خوابیده پلکش پشت بلندي هاي مژه که حالتی خوش بادامی گردوچشمانی

 . بود خواسته را عذرش محترمانه میزه ریزه بادامی چشم دختر این        

 ... انداخت متورمش پاي مچ به زدنگاهی زانو شپای کنار او حرفهاي به توجه بی        

 درهم هاي اخم با و کشید پس کمی را پایش نزدیکی همه این  از معذب قندك        
 : گفت

 ...» ببرید تشریف شما خوبم که گفتم افشار آقاي«         

 خورد تاب هم در ابروهایش نداشت را دخترونه اطوار قرو ي حوصله که سهراب        
 : شد وتلخ

 دردش دیگه ساعت یک تا و رفته در پات قوزك احتماال...  جون دختر ببین «         
  کنه می ات کالفه
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 بعد و درمانگاه میري و میکنی خبر آژانس یه آالن همین  یا... نداري بیشتر تاراه دو....
 بدي اجازه اینکه یا... بندازه جا رو پات دکتر دیگه وفنگ دنگ کلی و گرفتن عکس از

 ...» خودته با انتخاب حاال بدم انجام رو کار این  برات من 

 نیم  میکرد  نگاهش  منتظر  همچنان  که  سهراب  به  و  داد  تکیه  پله  راه  هاي  نرده  به        
 ... انداخت نگاهی

 رشته  دانشجوي  احیانا  یا  و  تاس  پزشک  عسلش  قند  پسر  که این  از افشار خانوم        
 وظیفه هاي مادر تمام مانند صورت این  غیر در که چرا.... بود نزده حرفی پزشکی ي

 .... شد می یادآور آشنا و غریبه به را نکته این وقت بی و وقت شناس

 چرخید  می  ذهنش  دور  نبات  توپ  مانند  و  بود مانده  الینحل  سرش  در  که  معمایی        
 : پرسید و آورد زبان به

  »؟....هستید پزشک شما«         

 بکند حقش در خواست می که لطفی وبراي....  بود شده دیرش کافی اندازه به        
 ... توضیحنداشت ي حوصله

 : گفت درهم هاي اخم باهمان شدو بلند جایش از        

 برو و کن  ربخ آژانس یه و خوتنون برو پاشو نشده دیر تا....  نیستم نه«         
 ....» درمانگاه

 ذکر با را ماجرا پیاز تا سیر از نبات که این  با بود مصادف درمانگاه به رفتن خب        
 می نظر صرف که هایش هزینه از.  کند تعریف حمید وبابا فیروزه مامان براي جزییات

 ... بماند تنها که دهند اجازه که نداشت امکان دیگر کرد

 : گفت چرخاند می در قفل در را کلید که سهراب به رو آنی تصمیم کی با سپس        

 ...» بدید انجام الزمه کاري هر لطفا...  قبوله باشه«         
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 ایی دقیقه  پنج  بود  آمده فقط.داد  بیرون  حرص  پر  را  هایش  نفس  و...    شد  کالفه        
 .... بود شده معطل دقیقه بیست حدود چیزي حاال و برود کندو عوض را لباسش

 قوزك و زد زانو پایش کنار و برگشت قندك سمت به و کرد رها قفل در را کلید        
 کنجکاور اما....بود آمده بند هایش اشک حاال که نبات به رو و گرفت دردست را پایش
 : گفت کردشدو می نگاهش او به خیره

  »؟...کنی درست قند آب بلدي نبات«         

 : پرسید کردو رو زیرو را بود بلد که را کارهایی ذهنش توي نبات        

 به سري سهراب         »؟....میریزن قند و آب لیوان توي که هایی همون از«         
 :  داد تکان تایید عالمت

 کن درست قند آب لیوان یه خونتون برو بدو حاال.... درسته خوب دختر آفرین «         
 »  بیار و

 کنار  از  باشد  شده  محول  او  به  مهمی  البته  و  سري  فوق  ماموریت  گویی  که  نبات  و        
 .  رفت باال تیز تند کوچکش قدمهاي وبا شد رد سهراب

 صدایی  با  و  کرد  فراموش  را  شرمندگی  و  خجالت  شد  می  بیشتر  لحظه  هر  پایش  درد        
 : گفت بود نشسته میانش درد که

 هم ایی دیگه چیز به دست و کن  درست خودت تیکیپالس لیوان توي نبات«         
  »نزن

 : پرسید و گرفت بود رسیده ها پله انتهاي به حاال که نباتی از چشم سهراب        

 باشه قندك دختري اسم بودم نشنیده حال به تا داري بامزهایی و عجیب اسم«         
  »؟...چیمیشه مخففش حاال... 

 ... بود گرفته تمسخرش به یدست  چیره با سهراب        
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 جواب یک بود نرفته در هم آباد کجا نا به پایش و بود معمولی شرایط در اگر        
 اوست دست قیچی و ریش که حاال بلور عمه قول به اما... میداد او به شکن  دندان

 . کرد سکوت و گرفت نشنیده را حرفش

 : پرسید باز که ار چ نداشت امدن کوتاه خیال سهراب گویا اما        

 بشه مخففش کنم فکر ؟ داره خاصی ؟معناي... چی یعنی قندك ؟.. نگفتی خب«        
 می  اره  هم  را  پایش  اگر  بار  این ..    داد  بیرون  را  حرصش  پر  نفس          »؟...درسته  قندي
 جمله  کرد،  می  راضی  خود  از  سهراب  این   خرج  شکن   دندان  جواب  یه  باید  نبود  مهم  کردند

 قوزك  سهراب....بزند  حرفی  تا  کرد  باز  دهان  که  همین   اما  چید  ردیف  به  ذهنش  توي  ار   ها
 پایش  قوزك  در  تصورش  فراي  دردي  دادو  تابی  اش  مردانه  و  بزرگ  دستان  در  را  قندك  پاي

 .... کشید خفیفی و کوتاه جیغ آگاه ناخود که آنچنان...پیچید

 زمین روي را پایش وآهسته ختاندا او ي باخته رنگ چهره به نگاهی سهراب        
 :  گذاشت

 نیارو فشار پات به روزهم دو یکی تا ببیندو دورپات محکم شال یه خونه رفتی«         
  »نیست بد بخوري هم مسکن یه نري راه پات این روي زیاد کن سعی

 جانب از تشکري منتظر انکه بی شدو بلند پایش کنار واز گفت را این سپس        
 قندو  آب  لیوان  دیگرش  دست  و  بود ها  نرده  به  دستش  یک  که  نبات  به رو دانبم قندك

 : گفت کرد می طی آهسته را ها پله

 کلید  سپس...»          بخوره  قندکت  آبجی  بده  رو  قند  آب  خوشگله  خانوم  آفرین «          
 . شد آپارتمانشان داخل و چرخاند قفل رادر

 که هایی پله و کرد می زوق زوق درد از که قچال پاي عدد یک و ماند قندك و        
 بدون و صاف چنین  این  که بودند کرده سازي شبیه »پله مارو« بازي نردبان از گویی
 و درشت و ریز آشغال و ازآت بود پر سطحش روي که قند آب لیوان یک و بود انهنا

 ..! .کند جان نوش چهچه و به بابه را قندش آب کردتا می نگاهش خیره که نباتی
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 رفت نبات صدقه قربان و... میزد لنگ مدت تمام که وشاد مفرح تعطیالت یک از بعد
 مجبورشد  آخر  دست...!  بزند  فیروزه  مامان  و  حمید  بابا  به  خوردنش  زمین  حرفیاز  مبادا  که

 کوچک  سوپر  لطف  به  که  کند  نبات  لق  ي  چانه  خرج  باج  بهعنوان  را  اندازش  پس  از  نیمی
 ... کرد می چیزي هوس مدام شان سرکوچه

 چشمانت  آلودگی  شدت  از  و  نبود  کار  در  هم  بارانی  اصال  که  پاییزي  صبح  یک  فقط        
 . کند کامل را هایش خوشی کلکسیون توانست می سوخت می هم

 بیرون حالی در که داشت کم را سهراب دیدن فقط خوب اتفاق همه این با خب        
 .... بود حیاط از ماشینش بردن

 و کرد سرخم قدري و ایستاد ماشینش کنار و گذاشت پیش قدمی ادب رسم به        
 : گفت

  »کنم تشکر کمکتون بابت خواستم می...  افشار اقاي سالم«         

 آهسته  و  کوتاه  کردو  اکتفا  سرش  تکان  به  فقط  داشت  رفتن   براي  عجله  که  سهراب        
 : گفت جوابش در

 ...» مکن می خواهش«         

 گرفت عقب دنده بود ایستاده ماشینش کنار همچنان که او به توجه بی سپس        
 ... شد خارج حیاط از و

 گوشتش هم که نجیبی حیوان نسبت بال و ،  ببند را حیاط در و شود پیاده آنکه بی و
 ...! رفت و گرفت را گازش شیرش هم و است مفید

 ... بودند مانده باز اژدها دهان مانند که حیاط آهنی در دولنگه ماند قتدك و        
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 خودش با و گرفت زد خیابان دل به کوچه خم در که سهراب ماشین از چشم        
 : گفت وار زمزمه

 و غش برات هیکلت خاطر به دخترها اگه کوپال و یال بی آقاي راحت خیالت«         
 ...» کنم نمی نگاهتم یکی من  بکشند صف درخونتون و کنند ضعف

 : گفت واهسته برگرداند خود جاي به را حیاط در سرگردان ي لنگه دو سپس        

 ...» نیستم مدیونت دیگه ،  شدیم حساب بی دیگه حاال افشار آقاي«         

  

 پی  لنگان  لنگ  مدت  تمام  که  کننده  خسته  کاري  روز  یک  از  بعد  خواست  می  دلش        
 کرد می دراز تخت روي را مصدومش پاي کمی بود،  یظمنا نهال ودرشت زیر دستورهاي

 در خیالی جمعیت به رو و رفت می سخنرانی تریبون پشت اش ذهنی خیاالت توي و
 نیست دماغ گنده هم اصال و جوابمیدهد را همسایه سالم که خوب ي همسایه باب
 ممرا و دهد نشاننمی را آدمها شخصیت قیافه و تیپ بگوید و کرد می غرایی نطق

 ...! نیست پوشیدنی ومعرفت

:« گفت می و برد می نام را خانه صاحب پسر افشار سهراب مثال براي وقت آن        
 ....! رسد  نمی  هم  نیم  به  مانده  تک  با  اخالقش  نمره  اما  است  بیست  اش  قیافه  و  تیپ  که

 ..! میکرد ترك را سالن  کوتاهی تعظیم با هورا و سوت و دست از بعد سپس        

 ... رفت می ایی قیلوله و بست می را هایش چشم سخنرانی پدر گور اصال یا        

 :  گفت و آورد داخل در الي از را سرش عادت طبق فیروزه مامان که        

 تا باشه بچه این  به حواست میریم داریم ما شم فدات الهی جون قندك«         
  »هکن می درد دلش اومده که ظهر از... برگردیم

 یک که شد باعث دادو نبات دست کار هوله و هله همه آن خوردن آخر خب        
 ! دستشویی در کنار دیگرش پاي باشدو شویی دست توي پایش
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 : داد دستش به را شیر خاك لیوان فیروزه مامان        

 بچه این  براي گفتم بهت چقدر بخوره بهش بده رو شیر خاك این  مادر قندك«         
 ...» کنه می رودل.... نخر هوله و هله قدر ن یا

 مشکی ساتن  روسري روي و برداشت در کنار لباسی جا روي از را چادرش سپس        
 .  انداخت اش

 : گفت کشید می باال را هایش کفش ي پاشنه حالی در حمید بابا        

 مرد  که  شه  نمی  باورم  زهنو....  مابرگردیم  تا  باشه  بچه  این  به  حواست  جون  بابا«          
 ...» باشه رفته خدا رحمت به نازنینی اون به

 هم  قهاري  کولی  بیماري  وقت  به  که  نداشت  را  نبات  هاي  بیتابی  حوصله  که  قندك        
 : کرد کج سر کمی میشد

  »؟...برید خاکسپاري براي فردا شه نمی حمید بابا«         

 به وقاطع محکم را سرش و گزید دندان به لب باشد شنیده کفر گویی که او و        
 :  انداخت باال

 اومدیم  ویلون  و  سیلون  وقتی  داشت  حق  خیلی  من  گردن  به  یزدي  آقاي...بابا  نه«          
 تمام  و  کرد  استخدام  قنادیش  توي  رو  من   سفته  و  ضمانت  بدون  که  بود  اون  فقط  تهران

 . » داشت رو من  هواي سالها این 

 سیصد  ماهی  با  وقت  نیمه  کار  یک  براي  او...    بود  حمیدش  بابا  با  حق  قطعا  یکی  این   خب
 ...  بود شده زبان بی ي سفته میلیون ده دادن به توانمجبور هزار

 ... نداشتند خبر اش خانواده هنوز که موضوعی        

 چادرش به دستی چادرش دیگر بار ایستادو کناردر ي آینه به رو فیروزه مامان        
 : پرسید و گرفت سخت و سفت را آن همیشه مانند هم بعد و کشید
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 ....» میرسه کی به بزرگی اون به قنادي... حاال خب«        

 : داد جواب انداخت می باال ندانستن عالمت به ایی شانه که حالی در حمید بابا        

 : داد ادامه دوکر  قندك به رو سپس...»         اش ورثه احتماال میدونه خدا«         

 خودمون ما کن قفل هم رو در برگردیم ما تا باشه نبات به حواست جون بابا«         
 ...» داریم کلید

  

         *** 

 ...! شویی دست در بلکه خانه ورودي در نه اما....  شد قفل بله        

 ... نمیشد باز در و بود گیرکرده خانه شویی دست توي نبات        

 پیچ با ،  شود می دستشویی ي دستگیره حریف کرد می فکر لوحانه ساده چه و        
 بماند...!نشد عایدش چیزي قرمز و متورم انگشتانی جز به و افتاد آن جان به گوشتی

 و کش اعصابش روي و بود شده تبدیل گریه به که نبات گاه بی و گاه هاي غر غر که
 . آمد می قوش

 : گفت بردو دستشویی در نزدیک را سرش        

 نبات...»         بیرون میاي کنم می باز رو در االن میکنی گریه چرا برم قربونت«         
 : گفت بریده بریده هایش گریه میان

  »؟...چی بمیرم آقاهه اون مثل هم من  اگه قندك آبجی«         

 باور اکویی اششر خ گوش صداي که شد همراه هایی گریه اش جمله دنبال و        
 ...! بود آورده بوجود نکردنی
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 گیره با را خوردند می سر اش پیشانی روي مدام که را گوشش بازي هاي چتري        
 آن که هستند آن تر لجباز ها چتري این  میدانست که هرچند کرد بند سرش باالي به
 ... شودند بند باال

 : برد دستشوي در نزدیک را سرش دیگر بار سپس

 باز دررو این و کمک بیاد کنم صدا رو افشار خانوم میرم من جون نبات ببین«         
 می  سرازیر  هاي  پله  میکشیدواز  سرش  روي  را  چادرش  وقتی...»  برگردم  تا  نکن   گریه  کنه
 : گفت می هایش گریه میان که شنید می همچنان را نبات صداي شد

 ...»  ترسم می من  نرو قندك آبجی«         

  

  

 دست  دلش  توي  نبات وضعیت  از اضطراب  فشرد،  که  را افشار خانوم  ي  خانه  زنگ        
 ... شد می رو رو زیر آن میان دلواپسی و...زد می پا و

 رنگ  ي  چهره  دیدن با و  رفت در  سمت  به  و  کرد  خاموش  را  برقی  جارو  افشار  خانوم        
 : پرسید هراسان نبات گریه صداي و قندك ي پریده

  »؟.... افتاده اتفاقی جون قندك«         

 بود جا به جا فاعلش و فعل که هایی جمله با بود نبات نگران و دلواپس که او و        
 : گفت بکند سالم اینکه بدون منقطع و بریده بریده

 ...» کرده گیر نبات خانوم پروین «        

 ...  کرد کامل و حتصحی را اش جمله دیگر بار و کشید عمیقی نفس        

 لواسون  رفتند  هم  مامانم  و  بابا  و  کرده  گیر  شویی  دست  توي  نبات  خانوم  پروین «          
 «.... 
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 و  انداخت زمین   به  داشت  دست  در  همچنان  که  را  برقی  جارو  ي  لوله  افشار  خانوم        
 : گفت و برداشت تلفن کنار میز روي از را خانه کلید....  داد گردنش به تابی

 نشه باز که نیست قلعه در باال بریم بیا نباش نگران... نمیشه باز چی یعنی«         
 .» کنیم می بازش باالخره

  

         *** 

 در از تر راحت مراتب به قلعه در که چرا کرد می اشتباه در کامال افشار خانوم        
 ...! شد می باز خانه این شویی دست

 : گفت قندك به رو نبات امان بی هاي گریه از هفکال خانوم پروین         

 ...» برسونه رو خودش سهراب بزنم زنگ یه کجاست تلفن  جون قندك«         

 بلیط زیر دیگر بار که داشت کم را همین .  آمد بر نهادش از آه سهراب اسم شنیدن با
 ... برود بود داده قورت متعلقاتش با را غرور کوه که راضی خود از این 

 تندو و زد کناري به خورد می تاب هوا در بازیگوشی با مدام که را هایش چتري        
 : گفت زده شتاب

  »شم نمی ایشون مزاحم نیست نیاري... نه..  نه«         

 تلفن  سمت  به  و  داد  چرخی  سالن   توي  را  نگاهش  او  به  توجه  بی  خانوم  پروین   اما        
 . گرفت تماس ابسهر  با و رفت بود مبل کنار که

  

  

 .  داد بیرون صدایی پر پف...  بود ایستاده در کنار سر به چادر که قندك دیدن با        
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 جا  آن  از  سرهم  درد  بوي  بود، که هرجا  و  بودند بریده  دردسر  با را نافش دختر  این        
 ...! میرسید مشام به

 رو و کرد اکتفا سري دادن انتک به سالمش پاسخ در کردو هم در را هایش اخم        
 : کرد خانوم پروین به

  »؟...شده چی جون پروین سالم«         

 : گفت بود گرفته ایی تازه جان پسرش دیدن با که او و        

 ..»  کرده گیر شویی دست توي دوساعته آالن نبات مادر سالم«         

 که صداي با و....بود کردن یتصو حال در و کشیده ته هایش گریه دیگر نبات        
 : گفت می بود میانش همچنان بغض

 برو تو مال هم هام توجیبی پول و ملیکا بده رو هام رنگی مداد قندك آبجی«         
 ...» خان سهراب بده هم رو توپم بخر آلوچه و لواشک

 در رکنا کند نگاه قندك به آنکه بی و نشست لبش روي رنگی کم لبخند سهراب        
 : گفت و زد زانو شویی دست ي بسته

 ...» بیارید فرانسه آچار یه و بزرگ گوشتی پیچ یه لطفا«         

 آمده  قلبش  نزدیک  جایی  تا  هیجان  کرد، تند  پا  آشپزخانه  سمت به  آنی  به قندك        
 ... میزد گروپ گروپ و بود

 که سهراب قدمی یک در. کرد پیدا خواست می که را آنچه هاي پرت و خرت میان از
 گذاشت او پاي  جلوي  را  آن  و  شد  خم  ایستاد،  بود  دستگیره  با رفتن   ور حال  در  همچنان

 : گفت آهسته و

 ....»  بفرمایید افشار اقاي«         
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 ده  از کمتر و  برداشت  را  گوشتی پیچ  و  فرانسه  آچار  کند تشکري آنکه  بی  سهراب        
 ...  کرد باز را شویی دست ي شده طلسم در دقیقه

 ، کند باز هم را قلعه در توانست می داشت را او بازوي زورو اگر هم او اگر خب        
 ...! نبود چیزي دیگر که شویی دست ي دستگیره

 را چشمانش اشکی ي حلقه و کرده کز توالت ي گوشه که نبات دیدن با سهراب        
 نرم را  او ي  گونه...  گرفت  بغل  به را  واو  شد  خم  و  برداشت  قدمی بود کرده  براق و  شفاف
 : پرسید و بوسید

  »؟...نه  یا  منه  مال  توپت  هنوز  کردي  پیدا  نجات  که  حاال...    خانوم  خوشگل  ببینم«          

 گونه  راهی  زدنی  پلک  با  را  بود  مانده  بالتکلیف  چشمانش  در  که  را  اشکی  حلقه  نبات        
 گذاشت  او  ي  شانه روي  را  سرش  و  داد  تکان  تایید  عالمت  به محکم  را  سرش  و  کرد  اش
 ... 

 سمت به و گذشت بگیرد را نبات تا بود رفته پیش که قندك کنار از سهراب        
 : گفت و داد جا او بغل تو را نبات و رفت مادرش

 جدید گیره دست یه فردا...  نمیشه بسته دیگه شویی دست در جون پروین «         
 ... » کنم می عوضش و خرم می

 شد هالك بچه این  میزدم زنگ نشانی اتش به اومدي نمی اگر مار ببینی خیر«         
 ...  کرد گریه بس از

 چادرش  که  حالی  در  قندك  که  رفت  می  در  سمت  به  کوتاهی  حافظی  خدا  با  سهراب        
 : گفت نرم و آهسته رساندو او به را خود کرد،  تند بودپا گرفته اش چانه بیخ محکم را

 ...» کشیدید زحمت افشار آقاي ممنونم«         

 خواهش به تنها...کشید می باال را هایش کفش ي پاشنه که حالی در سهراب        
 ... شد سرازیر پایین  به ها پله از کردو قناعت کوتاه کنمی می



 
 

www.cafewriters.xyz Page 79 

 رفت می نبات سمت به که وهمانطور برداشت سر از چادر سهراب رفتن با قندك        
 : کرد می فکر خود با

 ...! بود رفته راضی خود از سهراب این بلیط زیر ناخواسته بازهم        

  

  

 نشد  نصیبش  ابرش  بی  و  خشک  آسمان  از  چیزي  اگر  ،   برکت  خیرو  بی  پاییز  این   از        
 ... شد عایدش فصلی سرماخورگی حداقل ، 

 شوتش  بیرون  به  خطرناك  وسویر  یک  مثل  ناظمی  نهال  شد  باعث  که  سرماخورگی        
 ...! کند

 داشت هم خیر دست که رقی و شق و پوش شیک آقاي حاج حضور هم شاید        
 می ظاهر همیشه از تر رنگ پر روزها این و گفت می جالل حاجی او به نهال و...

 اش خانه ي راونه صبح ده و بهانه را او عطسه و سرفه تا دو نهال که شد سبب...شد
 ...! کند

 جالل آقا حاج با خر سر بدون خواست می که نبود تابلو هم اصال موضوع این و        
 ...! کند خلوت قدري پوش شیک

 استفاده خانه سکوت از توانست می... گرفت نیک فال به را اجباري توفیق این         
 دبو قرمز که هایی سوپ همان از بگذارد کنارش هم سوپ یه بخواند کتاب کمی و کند

 آب  دل  و  روند  می  سو  آن  سو  این  به  کنان  قل  قل  فرنگی  رشته  و  هویج  و  زمینی  سیب  و
 ... کند می

 صحنه  با  عشقی  خارجی  فیلم  یک  نبات  حضور  ي  دغدغه  بدون  توانست  می  اصال  یا        
 ... بگیرد یاد هم چیزي و کند تماشا رماتیک و مهیج هاي

 ...  رسید خانه به کرد می ردیف هم رس پشت خودش براي که تفریحاتی میان        
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 به چینی.... بود شده پارك خانه در روبروي درست که سهراب ماشین دیدن با        
 .  بود افتاده فیل دماغ از قطعا کوپال و یال بی سهراب این . داد اش بینی

 .  شد داخل تر آهسته و داد چرخی حیاط در قفل در را کلید آهسته        

 قدري پردهایش که شد کشید افشار خانوم ي خانه ي پنجره سمت به نگاهش        
 ...  بود رفته کنار

 پر و بود و راه به گریش همسایه ي کاسه همیشه که قلبی خوش و مهربان زن        
 ... رنگارنگ و خوشمزه هاي خوراکی از میشد

 خانه  صاحب  بهترین   نعنوا  به  را  افشار  پروین   و  رفت  ذهنش  خیالی  تریبون  پشت        
 : گفت ذهنش خیالی جمعیت به رو و کرد معرفی

 فقط...نشده  خانه  صاحب  نکرده  که  گناه  بیچاره  مستاجر  گرامی  حضار  و  دوستان«          
 صاحب  است  بلد  شما  از  بهتر  خیلی  خیلی  وگرنه...    است  خالی  جیبش  کمی  روزگار  بد  از

 ...» شود خانه

 یه افتخارش به: گفت می کردو می نمکینش ي خنده آن با افشار پروین  به رو سپس
 ...! بلند وهوراي دست

 جنس یک از نرمی و ظریف ي خنده صداي که بود اش ذهنی هاي خطابه میان        
 ... کند خرج عشوه بود بلد هم خوب که...رسید گوشش به لطیف

 یکی  که  انمه  بود  همسرش  همراه  سهراب  احتماال  انگشتی  سر  حساب  یک  با  خب        
 . میزد صدایش سودي و بود زده حرف او از خانوم پروین  دوبار

 ... گرفت فرا را وجودش تمام پیچکی مثل کنجکاوي        

 الزم بیوتیک آنتی برسدو عفونت به رفت می که گلویی میان از را دهانش آب        
 .  داد فرو شود
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 لیدي یک مانند و بگیرد را اویشجککن جلوي که بود این اش منطقی و عاقالنه        
 انداخت  می  زیر  به  را  سرش  ظریف  جنس  همان  هاي  عشوه  و  نرم  هاي  خنده  به  توجه  بی
 .... رفت می و گرفت می را شان خانه راه و

 شدو بودن لیدي خیال بی که آنچنان بود کرد پر را ذهنش تمام کنجکاوي اما        
 سطح با ارتفاعش که افشار خانوم ي خانه یرای پذی ي پنجره کنار به پاورچین  پاورچین

 داخل  به رفته کنار ي پرده ي گوشه از و ،برود بود کوتاه آدم یک قد ي اندازه به حیاط
 ... کند نگاه

 گلدان  به  پایش  بدش  بخت  از  که  رفت  عقب  گامی  کرد  طپیدن  به  شروع  که  قلبش        
 . پیچید  فضا  در  گروپی  صداي...  شد  سرازیر  زیر  به باغچه  ي  لبه  از  و  گرفت  شمعدانی  گل

 . دوید ساختمان ورودي در سمت به سرعت به کردو تند پا نبود جایز ماندن دیگر        

 سمت به دوان دوان که دید را قندك لحظه آخرین  زدو کنار قدري را پرده سهراب        
 ... میدود ساختمان در

 :  پرسید متعجب سودابه        

  »؟...بود چی صداي بسهرا«        

 : داد جواب بود روان قندك پی نگاهش که او و        

 ي گربه این  به وحسابی درست درس یه باید...  بود همسایه ي گربه هیچی«         
 . کرد پنجره مهمان کمال و تمام را پرده سپس.»         دردسربدم پر فضول

  

  

 صفحه  از  چشم  زده  هیجان  و...داد  لم  آن  يرو  و  گذاشت  دستش  زیر  را  بالشت  حمید  بابا
 زیر ،سرگردان سبز زمین توي که توپی همراه چشمهایش و داشت نمی بر تلویزیون ي

 ... برخاست  هوا  به  گلش  گل  صداي  وعاقبت  بود  گردش  در...  خورد  می  قل  قل  بازیکنان  پاي
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 .  گرفت هیجان همه آن از چشم و کشید عمیقی نفس        

 زدن  گل  توانایی  که  نیست  اش  عالقه  مورد  تیم  فقط  که  دانست  نمی  حمیدش  بابا        
 گل دست اصال و بکارد گل تواند می هم گلش دسته دختر بلکه...  دارد کاشتن گل و

 ...! گلی دسته چه هم آن... دهد آب به هم

 بود  دیده  را  که  آنچه  تا  داد  تکان  اطراف  به  را  سرش....  هایش  فضولی  آوري  یاد  از        
 .... شود نابود و نیست اصال و شطرنجی محوو

 به کدام هر سرگردان همیشه مثل که شد نبات هاي رنگی مداد مات نگاهش        
 مذمت در و رفت می اش ذهنی تریبون پشت دوباره باید اصال...بودند افتاده ي گوشه

 و دمیدا سر غرایی نطق افراد خصوصی حریم توي کشیدن سرك و فضولی نکوهش و
 شخصی حریم به و...نکشید سرك دیگر یک هاي خصوصی قدرتوي این  بابا گفت می

 . بگذارید احترام افراد

 ماشین  صداي  با  و  بست  را  نقاشی  دفتر  نبات  که  بود  نرسیده  هورا  و  دست  به  هنوز        
 : گفت و رفت پنجره کنار به آمد می حیاط داخل به که سهراب

 ...» اومد خان سهراب قندك آبجی«         

 پرده ي گوشه...کشید کناري به و گرفت را او بازوي حرص ،پر برخاست جایش از        
 .  کرد پنجره مهمان تماما را آن و گرفت را

 گنجینه  و  افتاد  بلور  عمه  یاد  به  که  است  زشتی  کار  فضولی  که  بگوید  خواست  می        
 کرد  می  رو  روتازه  تر  و  ناب  مثلیلو  ضرب  یه  موقعیتی  هر  براي  که  هایش  المثل  ضرب  ي

 : گفت می مواقع جور واین 

 ....!» رطب منع کند کی خورده رطب«         

  

         *** 
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 کشیر  خا  خوردو  که  استخوانهاي  از  را  این   و  شد  ظاهر  قدرت  پر  فصلی  سرماخورگی        
 عجیبی  اهتبش  که  صدایی  و.بودندفهمید  بسته  را  نفسش  را  که  متورمی  هاي  لوزه  و  شده

 پیشانی  روي دست و زد زانو تختش کنار فیروزه مامان. بود کرده پیدا کالغ غار غار به
 : وگفت کشید دارش تب

 ...!» دختر بود سرماخوردن وقت چه این آخه«         

 مامان صداي که گشت می خوردن سرما براي وقت بهترین  دنبال به ذهنش توي        
 . تنشس افکارش میان فیروزه

 خرج بابات کار صاحب خاکسپاري مراسم براي داشتم طلب مرخصی روز یک«         
  »باشم دیگران مثل نباید که من  ام نمونه کارگر مثال سرم خیر بابا کردم

 ...! کند می فراموش را مهمی این  به موضوعی مدام چرا دانست نمی او و        

 به شدورو اتاق داخل داشت دست به رنگی یای  قهوه کت که حالی در حمید بابا        
 : گفت همسرش

 منم...پیشش بمون و بگیر مرخصی رو امروز ها مریضه دختر این فیرزوجان«         
 ...» سرکار رم می طرف اون از و مدرسه برم می رو نبات

 : گرفت شوهرش رواز کردو فیروزترش مامان        

 توي  میشه،   کم  حقوقم  از بمونم  اگه.... که ارمدن مرخصی  مومن  مرد  میگی  چی«          
 قسط  و  میره  خونه  اجاره  براي  که  شما  ،حقوق  بدهکاریم  زمان  و  زمین   به  که  پولی  بی  این

 دیدم  ختم  مراسم  توي  من  که  رو  پسري  اون  هرچند...  گرفتی  خدابیامرز  اون  از  که  وامی
 ازت  جا  یک  گرفتی  که  رو  وامی....بیاره  پدرش  کتاب  حساب  از  سر  که  همین  نیست  بعید
 !» نکنه طلب

 ... شود ختم دعوا وبه بگیرد ایی تازه جان تا رفت می قدیمی بحث باز گویا        
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 کرد حرف از پر را دهانش آورد می جوش و میشد تنگ خلقش زود که حمید بابا        
 ي گوشه بود زده حلقه آن در اشک که چشمانی با نبات که دهد جواب میخواست و

 : گفت بغض وپر کشید را خانوم فیروزه وينتما

 ...» نکنید دعوا باهم مامان«         

 و خط از پر که صدایی با و داد تکیه تخت ي لبه به و شد بلند جایش از رمق بی        
 : گفت بود خش

 گفتم و گرفتم تماس مهد با صبح خوبم من  کنید می بحث هم با باباچرا اي«         
 ...» نیستم که بچه درمانگاه میرم نشد بهتر حالم اگه...نمیام و مریضم که

  

 صورتش به دستی و گفت لب زیر ي استغفراهللا و کشید محکمی پف حمید آقا
 : وگفت بوسید را قندك پیشانی و شد خم خانوم فیروزه.کشید

 رنگ مدام باشه هم موبایلت به حواست و باش خودت مواظب...  برم قربونت«         
 .» پرسم می رو حالت و مزنمی

 ي نشسته خون به چشمان به نگاهی انکه وبی گرفت را نبات دست سپس        
 . شد خارج اتاق از بیاندازد شوهرش

 باید هم را اش وسرماخوردگی نبودند ساز دردسر هایش فضولی فقط گویا خب        
 ...! کرد می اضافه لیست به

 از استخوانهایش ،اگر کرد جا به جا سرش زیر را تلشبا و کشید دراز تخت روي        
 ي ودرباره رفت می ذهنش خیالی تریبون پشت حتما کرد نمی زوق زوق چنین  این  درد
 اما...  کرد می جامعی سخنرانی میشود خانوادگی دعواهاي تمام به منجر که پولی بی
 . رفت فرو عمیقی خواب به و بست را هایش چشم شدو سخنرانی خیال بی
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 شدند سرازیر بیرون به کشان هورا مسافران خیل رسید ایستگاه به که اتوبوس        
 .... 

 حالی  در  وارفته  و  شل  قدمهایی  وبا  داد  رس  کیفش  داخل  به  را  ها  دارو  ي  کیسه        
 کلید...رفت  خانه  سمت  به  کشان  کشان  ،   کوبید  می  سنج  مانند  درد  از  هایش  شقیقه  که
 موقع درست بارید می شانسش کول سرو از بته و گل که انجایی از واندچرخ درقفل را

 تمام شدو مواجه داشت شدن خارج قصد که سهراب با خانه حیاط به شدن وارد
 ...! خورد هم بر باشد نداشته برخوردي او با هفته چندین  تا که محاسباتش

 رسم.  داد فرو زور به ار  دهانش آب منتظره غیر مالقات این  از زده شتاب و هول        
 امانش خجالت اگر کند خواهی عذر اش گذشته روز فضولی بابت که بود این  ادب

 دوخت حیاط کاشی به را هایش چشم... شد خواهی عذر خیال بی همین  میدادبراي
 . گذشت او کنار از سپس...»         سالم:« گفت فقط سریع وتندو

 افتاد  خانگی  ي  گربه  این   ي  گذشته  روز  هاي  ولیضف  یاد  به  قندك  دیدن  با  سهراب        
 ورودي در سمت به که او به را خود بلند گام دو با و کرد گره هم در را هایش اخم..

 سمت وبه گرفت را او دست مچ منتظره غیر حرکت یک با و رساند رفت می ساختمان
 بست را هایش چشم درد از قندك که چنان آن... داد فشار محکم را وآن برگرداند خود

 ... بود داري خش و کوتاه »آخ «شد خارج اش حنجره از که که آوایی تنها و

 : گفت ترسناك کمی و سرد لحنی با فشرد می را او دست مچ که درحالی ب سهرا        

 من هاي خصوصی وسط بیاي پا جفت اگه دیگه ي دفعه خانوم فضول ببین«         
 ...» کنم می قلم رو پات ،جفت

 یا خواهی عذر منتظر آنکه بی و کرد رها محکم و حرص با را دستش مج سپس        
 . رفت و کوبید هم به محکم را حیاط در بماند جوابی

 ...  افتاد حیاط کاشی روي و شد کنده در کنار سیمان از تکه یک که آنچنان        
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 .  بود شده عجم هم در درد از انگشتانش آورد باال کمی را دستش مچ        

 کیلو یک در هم کالهش اگر قندك...  بود مشخص و واضح کامال پیامش خب        
 کوچکترین برداشتنش براي افتاد می کوپال و یال بی سهراب این  هاي خصوصی متري

 . کرد نمی اقدامی

 کلیکسیون  به  هم  چپش  دست  مچ  درد  رفت  می  باال  کشان  کشان  را  ها  پله  وقتی        
 .... بود شده اضافه شهای درد

  

 چانه زیر رامحکم آن بیخ فرستادو چادر زیر رابه بازیگوشش همیشه هاي چتري        
 که  سهراب  و  افشار  خانوم  به  رو  دار  خش  صدایی  با  گذاشت،  که  پذیرایی  به  قدم.  گرفت
 . کرد سالم بودند ایستاده در ي آستانه در جایی

 : گفت و گذاشت پیش قدمی خانوم پروین         

 شدیم استراحتت مزاحم که ببخش خوردیی سرمایی چه اوه ،  اوه... مادر سالم«         
  »کردیم می موکل ایی دیگه وقت به رو گیره دست تعمیر نداشت عجله سهراب اگه. 

 جستی  و  شد  جادو  ورور  هم  باز  نبات  که  بود  نرسیده  جمله  انتهاي  به  حرفش  هنوز        
 : گفت و کشید بیرون را او ي کبودشده دست مچ زدو

 ...!» شده کبودوسیاه هم دستش مچ کنید نگاه خانوم پروین «         

 ي پارچه یک گویی برگشت او ي شده کبود مچ سمت به نگاهش آنی به سهراب        
 . بود جا بر پا هنوز انگشتانش رد... باشد بسته مچش دور به تیره بنفش

 :  گرفت دست در را داشت کردنش پنهان در سعی که را قندك دست مچ خانوم پروین 

  »؟..!کبوده قدر این چرا شده چی دستت...  مادر بمیرم الهی«         
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 دستانش  میان  از  را  دستش  مچ  نرمی  به  کردو  درهم  را  هایش  اخم  خجالت  با  قندك        
 : فرستاد چادر زیر وبه کشید بیرون

 از ببخشید...کبودشده دستم مچ زمین خوردم ، نهکن خدا.... جونتون از دور«         
  »میشیم زحمت باعث درشتمون زیرو هاي دردسر با مدام اومدیم وقتی

 دلخوریهایش گواه هایش چشم که قندك ي شده گره ابروهاي از چشم سهراب        
 را او آبروي توانست می که دختري متانت و وقار ي شرمنده. شد شرمنده و گرفت بود
 . بریزد آبرویی بی ي دایره روي

 سراغش به که بود حسی اولین  پشیمانی و شرمندگی میشد خارج خانه از وقتی        
 . آمد

  

         *** 

 چنین  این   که  بارید  می  کلوخ و  سنگ  اسمان از  گویی  پاییزي  باران  بارش اولین   با        
 ...! بودند خورده پیچ هم در ها ماشین 

 را خودش باید و بود شب هفت حدود چیزي ساعت رسید شاپ کافی به وقتی        
 میگیره تماس تر زود کی ي مسابقه در گویی که سودابه نق نق و مازیار غرغرهاي براي

 ....!  زدند می زنگ میان در یکی که... بودند کرده شرکت

 پاسخ بی را ها تماس تمام شود رعایت موردشان در عدالت که این براي البته و        
 کند راحت را خودش تر مهم همه از و همه خیال اینکه براي آخر دست و گذاشت

 .! کرد خاموش بی و بیخ از را موبایلش

 سهراب  به  نگاهش  که  حالی  در  و  گذاشت  سودابه  روي  راپیش  قهوه  فنجان  مازیار        
 : گفت و کرد اشاره بیرون به سر با آمد می شاپ کافی سمت به بلند قدمهاي با که بود

 ...» اومد باالخره خاصت مخاطب هم این خانوم سودي بفرما«         
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 از سرعت به باشد گرفته ایی تازه جان گویی سهراب اسم شنیدن از که سودابه        
 .  ،برخاست داشت قرار پیشخوان به رو که بلندي پایه صندلی روي

 گپ  مشغول  کردکه  جلب  خود  به  را  مشتري  تا  چند  ي  توجه  هایش  کفش  تق  تق  صداي
 روبروي ورودي در کنار جایی و رفت سهراب سمت به ،  بودند قهوه ونوشیدن گفتگو و

 : گفت تحکم ایستادوپر سهراب

 دوساعت بابام نمیدي جواب رو گوشیت ؟چرا... کجایی هست معلوم اصال«         
  »؟... نهبز  حرف باهات خواد می بابام نگفتم بهت دیشب مگه... بود منتظرت

 عاقبت  و  شنید  می  را  او  هاي  جمله  درمیان  یکی  که  بود خسته  آنقدر  دیشب  خب        
 . بود رفته خواب به زدن مسواك بدون و کرده حافظی خدا سرسري هم

 به حق ایی قیافه و درهم هاي اخم با.... شد شیر رادید او سکوت که سودابه        
 هم سر پشت را اش توبیخی جمالت...داد می بتا هوا در را دستهایش حالی در جانب
 . کرد می ردیف

 که...!   کرد نمی  راادب  دختر  این   اگر  نبود سهراب  داد  فرو  حرص  پر  را دهانش  آب        
 . بود کشیده سرش روي را صدایش و برداشته دور چنین این 

 ثابت اآنه روي نگاهشان کنجکاو که دختري دو به کرد نگاهی چشم ي گوشه از        
 شنونده سودي فقط که باشد قامتی در صدایش کرد می سعی که حالی در. بود مانده

 : گفت حرص باشدپر آن ي

 ... » کنند می نگاهمون دارند بینی نمی مگه ببند رو دهنت«         

 اعصابش روي خش و شود بلند سودابه غارغار صداي اینکه از قبل سپس        
 داشت قرار آن انتهاي در که کافه ي آشپزخانه سمت به یدوشک را او دست...بیاندازد

 . رفت
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 دستکش  سودابه  و  سهراب  دیدن  با  بود  ها  فنجان  شستن   حال  در  که  جدید  کارگر        
 : گفت و کشید رنگش قرمز بند پیش به دستی و آورد بیرون را اش نارنجی هاي

 ...» خان سهراب سالم«         

 خونش  میزدي  وکادرش  بود شاکی  همچنان  سودابه  تیز  تندو  ازبرخورد که سهراب        
 : گفت و داد پاسخ را او سالم سر با کرد نمی چکه هم ایی قطره

 ...» بگذار تنها رو ما دقیقه چند لطفا ـ        

 . شد خارج آشپزخانه از بالفاصله و گفت چشمی او و        

 که چشمانی و شده گره هاي اخم با بود یدهپوش رزم لباس گویی که سهراب او رفتن  با
 اما عصبی صدایی با و آورد باال سودابه به را اش اشاره انگشت بود ریز سر آن از خشم

 : گفت آهسته

...  باال بیاري من  براي رو صدات دیگه بار یک...  قسم واحد و احد خداي به«         
 ...» میارم روزت به چه که بینی می اونوقت

 کرده  روي  زیاد  دانست  می  و  بود  آشنا  کامال  سهراب  هاي  حساسیت  با  که  سودابه        
 : گفت کند آروم را سهراب داشت سعی که صداي با... 

 حرف  باهات  و  بیاد  خواد  می  بابام  بودم  گفته  بهت  که  دیشب  شدم  دلواپس  آخه«        
 خاموش که جون ن پروی موبایل... رفت می وقتی بود عصبانی چقدر دونی نمی... بزنه
  »داد نمی جواب کسی هم رو خونه تلفن ...بود

 معدنی  آب  بطري از و  برداشت شویی  ظرف سینک کنار  از  تمیز  لیوان  یک  سهراب        
 با کند نگاه سودابه به آنکه بی و.کشید سر جرعه یک و ریخت آن داخل آب قدري

 : گفت میزد موج میانش عصبانیت هنوز که صدایی

 ...» گیرم می تماس خودم هم فرشچی آقاي با باشم تنها خوام می بیرون ورب«        
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 تحکمی صداي همان با سهراب که گذاشت پیش قدمی دلجویی قصد به سودي        
 : گفت اش

 ....!» بیرون برو گفتم سودي«         

 ابسهر   ي  شده  گره  ابروهاي  که  بگذارد  آخه  یک  اش  جمله  سر  خواست  می  سودابه        
 .  کرد منصرفش

 دلخور صدایی با و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی و آورد راباال دستش مچ        
 : گفت

 بعد  کالس...    زنیم  می  حرف  باهم  دیگه  وقت  یه  هستی  عصبانی  خیلی  آالن  تو«          
 قدمی سپس..» کنم خرید کم یه فرحناز با برم ،حداقل دادم دست از که رو ظهرم از

 قدري را سرش سهراب که برد جلو را سرش سهراب ي گونه قصد به و گذاشت تر پیش
 . شد خارج شاپ کافی از آویزان ي لوچه و لب با سودي عاقبت و کشید کنار

  

  

 میز پشت که دید را سهراب و...  شد خانه آشپز داخل قهوه ماگ یک با مازیار        
 ...! شسر  گرفتن  براي بود شده ستونی دستهایش و نشسته

 ... است گرفته جان بینشان بحثی جرو بازهم دانست می ندیده

 : گفت و داد له سمتش به را ماگ و نشست روبرویش گذاشت پیش قدمی        

 ...» کنه می آرومت....بخور«         

 بیرون دستهایش میان از را سرش بود شده مازیار حضور ي متوجه تازه که او و        
 : پرسید دار اییخشدص با و کشید

  »؟...بود اومده کی فرشچی«         
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 : داد جواب نمیداشت بر او از چشم که درحالی و داد تکیه صندلی به مازیار        

 کنایه  و  کلفت  و  تخم  و  اخم  هم  کلی  و  خورد  چایی  قوري  یه...پنج  ساعت  حدود«          
 . رفت کردو بارم

 میان به را زیرینش لب که حالی در و نوشید را اش قهوه از ایی جرعه سهراب        
 : گفت و داد تکان ریز را سرش کشید می دندانهایش

 »  پیشش میرم سر یه دیگه ساعت نیم«         

 زل  سهراب  چشمان  توي  که حالی  در  آهسته  و  کشید  پیش  را  سرش  قدري  مازیار        
 : پرسید بود زده

 باباش زنته که ساله یه ؟...نمیکنی روشن  رو سودي تکلیف چرا قدیمی رفیق«         
  »؟... کجاست مشکلت دیگه....  واستاده پاش جوره همه که هم

 کسی نداشت دوست و شد می مربوط هایش خصوصی همان به مشکلش خب        
 ! مازیار حتی...بگذارد مرزهایش داخل به پا

 سر را آن اش چانه امتداد تا گونه روي از و کشید صورتش روي را دستش کف        
 .  داد تحویلش را همشیگی جواب همان و داد

 سودي...  فرشچی زیربلیط برم ندارم دوست. ندارم رو آمادگیش که میدونی«         
 وبراي کنه زندگی شهر وسط اونم متري هشتاد ي خونه توي بیاد که نیست آدمی هم

 پذیر امکان دارم من که مالی عیتض و با این  و خواد می بارو و برج زندگیش شروع
 : گفت و داد چرخی او صورت توي را نگاهش مازیار...»         نیست

 یه میگیره خونه براتون گفته که فرشچی ؟... هستی چی نگران... نگیر سخت«         
 هم به چشم و سالته سه و سی نیستی که بچه..  زندگیت سر برو و بیا کوتاه کم

 لیوانهاي و فنجان سینی با جدید کارگر...»         سالی میان توي هرفت پات بگذاري
 . کرد رها نیم را حرفش شدومازیار داخل کثیف
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 .» گرفتم هم رو ها سفارش و اومده مشتري خان سهراب«        

 : پرسید  و  زد  مازیار  ي  شانه  به  دستی  شد  می  بلند  میز  ازپشت  که  حالی  در  سهراب        

 ...» بره نمی خوابت چرا بلدي الالیی توکه خودم فابریک یقرف«         

 از سهراب  شانه  به شانه  که  درحالی  شد  درهم  هایش  اخم  همراه اش چهره مازیار        
 : داد جواب شد خارجمی آشپزخانه

  »؟... میزنی رو حرف این چر میدونی رو من  مشکل که تو قدیمی رفیق«         

 دوتا ...  انداخت ها سفارش به نگاهی و رفت کافه پیشخوان پشت به سهراب        
 ... سیب پاي با ترك قهوه تا سه و شیک میلک

 دیگر  هاي  چیز  شیربا  کردن  مخلوط  تا  داشت  بهتري  ي  میانه  کردن  درست  قهوه  با        
 ! 

 : گفت رفت می ساز قهوه دستگاه سمت به حالی در        

 ...»  بیاد کنار باهاش و بفهمه رو مشکلت که کن  واجازد یکی با من  داداش«         

 هاي سفارش به نگاهی نیم نداشت را مزخرف بحث این  ي حوصله که مازیار        
 : برد سهراب گوش بیخ را سرش و انداخت ها مشتري

 ضرر و جهنم بگه خودش با و باشه پر چپم که میاد کنار من  مشکل با دختري«         
 و ویلون هشتم دنبال شیشم که من  نه... نمیشه دار بچه که درك هب پولداره طرف

 ادامه  و  د  آور  بیرون  یخچال  از  را  شکالت  و  شیر  سپس...»            مونده  روزگار  سرگردون
 : داد

 ها قهوه تو...  نداري شیک میلک کردن درست با خوبی ي میونه که دونم می«         
 . کن  درست را
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 حیاط توي که تاریکی میان از بهتر تا... شد خم کمر تا کردو راباز جرهنپ پریسا        
 ..  ببیند را سهراب بود زده چمبره

 : گفت  حرص  کردوبا  آن  مهمان  انتها  تا  ابتدا  از  پرده  و  بست  را  پنجره  عصبی  قندك        

 ماد مگه ؟...کنی می که چیه ها کار این...  فروزان خاله جون... پریسا«         
 : داد جواب مرموز لبخندي با و داد باال را ابرویش تاي یک پریسا         »؟...ندیدي

 ...!» بودها  جیگري  عجب  خودمونیم  بودم  ندیده  جوري  این   جیگر  ولی  دیدم  آدم«          

 او اتاق توي را مشقش و درس بساط معمول طبق که کرد نبات به اشاره چشم با قندك
 ... آنهاست حرفهاي پی حواسش تمام شتدا یقین  و کردهبود پهن 

 : گفت آهسته        

 هم سال به سال خواد نمی دلت ،که دماغ گند جیگر یه ولی.....جیگره آره«         
 ...!» چشمشونبیافته توي چشمت

 بی و برداشت تختش کنار میز ااز را قندك سر گل و نشست تخت روي پریسا        
 : کرد بسته ئ باز را آن هدف

 ...»  نخش تو برو نظرم به جیگره خیلی«         

...!   کرد  می  کار  هم  رادار  مثل  که  بود  نبات  فعال  همشیه  گوشهاي  نگران  که  قندك        
 براي  نداري  خیال  میکنی  چیکار  کن تعریف تو  خب  پرسید  کند  عوض  را  بحث اینکه  براي

  ؟..قانعی کاردانی همون به من  مثل یا بخونی کارشناسی

 کلمه نبات.. دهد جواب را قندك ي شده ردیف هاي سوال که این  از قبل پریسا        
 : پرسید خواهرش به رو نشست می زانو چهار که حالی در کردو رها نیمه را بادام ي

  »؟...چی یعنی نخش تو برو قندك آبجی«        
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 به رو و کردو لیاخ و پر حرص از را هاي لپ...  داشت کم را همین  دقیقا خب        
 : کرد پریسا

 .» کن  درستش حاال بیا... بگیر تحویل خانوم بفرما«         

 زد  زانو  چهار  نبات  کنار  هم  او  شدو  بلند  تخت  روي  از...  زد  خوشی  از  لبخندي  پریسا        
 : وگفت

 تو بفرست رو نخش یعنی نخش تو برو... بدم توضیح برات من  بیا جون نبات«         
  »کنه نخ سوزن فیروزه خاله ندیدي حاال تا...دیگه سوزن اخسور 

 ...!  نبود سوزن از حرفی قبلی ي جمله توي...! بود شده گیج نبات        

 : پرسید میداد تاب هوا در را دستهایش که درحالی        

  »؟....بود کجا سوزنش جون پریسا«         

 شودجواب   تبدیل  قهقهه  به  رفت  می  که  لخندي  با  و  داد  فرو  را  هایش  خنده  پریسا        
 : داد

 ...» دیگه خان سهراب دست سوزنش خب«         

 به باهم را هردو نبات همراه را پریسا و بکوبد دیوار به را سرش میخواست دلش        
 : گفت و کرده داخل در الي از را سرش فروزان خاله و شد باز دراتاق... کند شوت حیاط

 چپید می میرسید بهم چیه... کنید پهن  رو سفره بیاید حاضره شام...دخترها«         
 ... » نداره تمومی شما هاي حرف ؟... اتاق تو

 دهانش دور را دستهایش کشید را او دامن  ي گوشه اتاق از رفتن وقت نبات        
 : گفت وار پچ پچ و اهسته کردو حصار

 ...» ها اومده بگیرم خان سهراب از رو زنسو برم میخواي قندك آبجی«         
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 همین  را نبات بایست می...  شد می جوش آب و داغ چاي خیال بی باید اصال        
 . میداد قورت جوري

 : گفت تحکم با کردو مرتب سرش روي را وشالش شد هم در هایش اخم        

 ...» باش نداشته کار ها کار این  به تو«         

 و کند نمی اتراق نبات گوش در ایی لحظه حتی جمله این دانست می که دچنهر         
 ... میشود خارج هایش دروازه از فورا

 شود خارج اتاق از که این  از وقبل کرد جمع را اش خنده و شوخی بساط پریسا        
 : گفت قندك گوش کنار

 حرف باهات خصوصی خوام می سیاه نخود دنبال بفرست رو نبات شام از بعد«         
 .» بزنم

 فضولی ایستگاه به که فعالش همیشه هاي رادار آن با را نبات هم پریسا خب        
 ...! بود شناخته خوب بود متصل

 .  افتاد راه به پذیرایی سمت به و...»         باشه:« گفت جنباندو سري        

  

  

 : گفت  می  و  کوبید  می  زمین   به  پا  و  بود  نشسته  هایش  لجبازي  ي  دنده  روي  نبات        

 سیمی کتابهاتون تمام فرداباید گفته معلمون خانوم...بریم آالن همین  باید«        
 .» باشید کرده

 به نگاهش و گذاشت کناري به را بود گرفته دست به تازه که بافتنی هاي میل        
 .  شد کشید پنجره سمت

 ... شد می شهر آسمان مهمان ظهر از بعد پنج ساعت از پاییزي شبهایی        
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 داخل را آنها.... کرد نیم دو به وسط از و گرت پوست را بادمجان آخرین  فیروزه مامان
 : گفت قندك به رو انداختو سبد

 تحریر لوازم ي مغازه...  کن  سیمی رو کتابهاش نشده دیر تا برو پاشو مادر«         
 ... خیابونه سر همین 

 .» کنم درست رو فردا ناهار و شب شام میخوام و هبند دستم من 

 را رنگش آبی گوش سه روسري باالفاصله زدو برقی خوشی از هایش چشم نبات        
 داخل از را کتابهایش از تا سه...  زد گره محکم چانه زیر را اش گره و کشید سرش روي

 : گفت و آورد بیرون کیفش

  ....»حاضرم من  قندك آبجی«         

 کرد  جمع  را  اش  تنبلی  بساط  میزد  برق  ازشادي  که  نبات  مشتاق  چشمهاي  دیدن  با        
 : گفت داشت می بر لباسی جا روي رااز نبات کاپشن  که درحالی و

 .» بشم آماده منم تا...  سرده هوا بپوش رو کاپشنت بیا«         

  

         *** 

 : گفت ایستادو ایفون پشت سهراب        

....  شهره سر اون دکتر مطب جنب به کم یه منتظرم در دو من  جون پروین «         
 ...» ترافیک به خوریم می بریم دیر

 . گذاشت را گوشی سریع و گفت اومدمی باشه خانوم پروین         

 ي آستانه در که چرخید نبات و قندك سمت به نگاهش حیاط در در شدن باز با        
 .  بودند ایستاده در
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 دو میان که هایی اخم خوبی به توانست می کوچه نور روشن و تاریک میان در        
 ...! ببیند بود کرده وش جا ریزه خاله ابروي

 کوچه درخت تک به و گرفت او از چشم کوپال و یال بی سهراب دیدن با قندك        
 ...  کرد بسنده کوتاه سالمی به و داد

 : گفت بود بسته نقش لبهایش روي لبخندي که یحال در نبات اما        

 ...» خان سهراب سالم«         

 خواهی  عذر  براي  فرصتی  اینکه  براي  و....  گرفت  اخمو  ي  ریزه  خاله  از  چشم  سهراب        
 :  داد چرخی او نمک با گردو صورت توي را نگاهش زدو زانو نبات پاي کنار کند پیدا

  »؟...چطوره حالت هخوشگل خانوم سالم«         

 روي لبخندي بود نشسته خوش مزاقش به جور بد خوشگله خانوم لفظ که نبات        
 : گفت و شد مهمان لبش

 ...» نیستید جیگر هم اصال شما خان سهراب... مرسی خوبم«         

         !»بود  آبرویش  نیمچه همان  دادن  باد  به درحال  و  بود  شده  ورورجادو  هم  باز نبات        
 : گفت دهنده هشدار اما آهسته.. کشید را نبات دست

 ...!» نبات«         

 .  بود شده جالب برایش جیگر ماجراي... گرفت عمق کمی ش لبخند        

 هایش  اخم  لبخند  همان  حفظ  با  ،   شود  نمی  بند  نبات  دهان  توي  حرف  دانست  می        
 : پرسید کشیدو هم در مصنوعی را

  »؟...!نشدم متوجه چیه منظورت«        

 : گفت  زده  هیجان  نبات...    بگیرد  را  ورورجادو  این   زبان  جلوي  اینکه  از  قبل  قندك  اما        
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 کاله  توي  که  هستا  االغه  اون....  نیستید  جیگر  شبیه  هم  اصال  شما  خان  سهراب«          
 ...!» نیستید غهاال اون شبیه هم اصال شما جیگرم ،من  جیگرم من میگه همش قرمزي

 و فروداد را دهانش آب....شد باز خودآگاه نا ابروهایش گره خجالت از قندك        
  کشید را نبات دست

 : 

 !» زشته... میزنی چیه حرفها این  نبات«         

 سختی به...  بودند کشیده صف لبهایش مرز پشت تا هایش خنده که سهراب        
 . نبود ابروهایش میان اخمی دیگر که کرد ریزه خاله خرج یاه نگ نیم و داد فرو را آنها

 سمت  به  را  سرش...!  بگذارد  تمام  نیمه  را  حرفی  نداشت  عادت  نبات  که  آنجایی  از  و        
 : گفت تر تمام هرچه اصرار با چرخاندو باال روبه قندك

 گفتی  مه  تو...»  جیگري  عجب:«    گفت  نمی  جون  پریسا  دیشب  مگه  قندك  آبجی«        
  »دماغ گند جیگر یه آره:« 

 . خواند می فاتحه یک باید امشب اش رفته دست از آبروي براي خب        

 هایش خنده میان و کرد، پرواز باز فضاي به رو بلند صدایی با سهراب هاي خنده        
 : گفت داشت آن کنترل سعیدر سختی به که

 که دوم قسمت با ؟آما...دونم نمی رو هن یا هستم جیگر که رو اولش قسمت«        
 ...» موافقم دماغم گنده میگه قندك آبجی

 شدو  می  بخار  دم  در  باید  نبود  کافی  شدن  آب  ازخجالت  آمده  پیش  موقعیت  براي        
 . ونابود نیست هم بعد

 و کشید جینش شلوار به دستی دید مناسب خواهی عذر براي را جو که سهراب        
 ... شد ندبل جایش از
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 ومجال  رسید  راه  گرد  از  جون  پروین   ،   بنشیند  لبهایش  روي  خواهی  عذر  که  این   از  قبل  اما
 . گرفت او از را خواهی عذر

 مودبانه قندك... برسانند را آنها داشت سعی که خانوم پروین  ها اصرار میان و        
 : وگفت... زبان بی تشکري براي حالتی کرد خم سر

         »برسید  کارتون  به  بفرمایید  شما  نمیریم،  دور  راه...  نمیشیم  شما مزاحم  ممنون«          
 ... شدند راهی که نبات و قندك

 حال به تا که دخترانی تمام خالف بر که بود همسایه ي ریزه خاله پی نگاهش        
 ... بود شناخته و ه دید

 ... کرد می وقاررفتار با میزدو حرف متین 

  

         

  

 گاهی  و  خورد  می  چرخ  مدور  ذهنش  توي  فلک  و  چرخ  مثل  پریسا  حرفهاي  روز  تمام        
 ...!  نشست می هایش تعجب میان

 قدر آن یعنی...  بود تهگذاش سر پشت را کودکی ،  هایش کودکی دوران همبازي        
 رپس دوست...  موسی آقا و فروزان خاله چشم از دور به و پنهانی که بود شده بزرگ
 ...! بگیرد

 دلخسته و عاشق و است دکتر گفت می...  اش نشناخته و ندیده نوع از هم آن        
 ...! او ي

 حرفهاي هضم شود جا به جا کمی افکارش تا داد تکان محکم اطراف به را سرش        
 ... بود سخت هم هضمسنگ از پریسا
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 و پنهانی هاي تلفن و يورحض مالقات بار یک و کردن چت بار دو با که شود می مگر
 ...! اش دلخسته نوع از هم آن شود کسیعاشق ، شبانه

 دل توي را بساطش نرسیده راه از که هاست کشکی همین  به شدن عاشق مگر        
 ... کند مجنون و لیلی

 نمی و کشید می سر جرعه جرعه بودو گرفته دست به را حماقت جان پریسا اما        
 .» است ترکستان به رود می که ره این « کند باور خواست

 .  داشت جان ذهنش توي پریسا ي جمله به ،  جمله هنوز        

 سراغ زمونه دوره این  توي رو دختري کدوم کنار بگذار رو بازي امل جون قندك«         
 نه  نگو  نشدي  دوست  کسی  با  حاال  تا  خودت  یعنی...  باشه  نداشته  پسر  دوست  که  داري

 ..» زنی نمی حرفی من به فقط...  یکنممن باور که

 از دم مدام که شد آشنا پسري با که افتاد دبیرستان دوران ابتداي یاد به قندك        
 کرد  فراموش  را  عاشقی  و  عشق  کرد  پیدا  تر  ورگل  و  گل  ترو  یک  که  همین   میزدو  عاشقی

 خیابانی  هاي  عشق  فهمید  که  بود  جا  همان...    نکشید  هم  روز  سه  به  دوستایشان  عمر.  
 ... قرمز قرمز هم آن کشید خط را جماعت پسر دوست دور هستندو گران هم مفت به

 ذل  چشمانش  توي  و  ایستاد  روبرویش  و  فرستاد  ذهنش  ي  گوشه  به  را  خاطراتش        
 : گفت زد

 با ولی..  ندارم مشکلی تو شدن عاشق گرفتن  پسر دوست با من  پریسا«         
 دکترتو بگه اون ؟ کنی می اعتماد چرا نشناخته و ندیده که نهیا من  حرف...! آدمش

 کرده  تحصیل  دکتر  کدوم...   نیست  مجهولی  چند  ي  معادله  خدا به  ؟...کنی  می  باور  چرا
 اش دلخسته عاشق بگه هم بعد میشه دوست دختري با اینترنت توي میاد ایی

 قید  بی  پریسا          »؟...خواستگاریت  یاد  نمی  چرا  پس  درست  تو  حرفهاي  ؟اصال...شده
 :  گفت و انداخت باال ایی شانه
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 آشنا هم با بیشتر که اینه براي فقط کوتاه هاي دیدار و ها گفتگو و گپ این«         
 ..» برگردند خارج از اش خانواده که همین  بیاد قرار بگم اطالعتون محض... بشیم

 همه این  از...کرد می معنایش حماقت او و گفتگو و گپ گفت می آن به پریسا        
 . کشید سوت سرش پریسا فکري بی

 را قدیمی و کهنه ي کتابچه و رسید راه گرد از اش ذهنی هاي سوت میان مهناز        
 : گفت و گذاشت میز روي را زد می زردي به رخش و رنگ که

 توي  که  میدونم..    کردم  پیدا  اسم  کتاب  یه  هام  پرت  و  خرت  توي  دیشب  قندك«          
 نگفته مگه.... نیست بد بندازي بهش نگاه یه هم رو این  خب ولی ازاسمه پر اینترنت

 ...» کنی عوض رو اسمت خواي می بودي

 اقبال و بخت باشد قرار اگر...  بود افتاد نامش تغییر صرافت از دیگر.. چرا دورغ        
 . نداشت کاري او اسم به قطعا بیاید اش بته و گل شانس استقبال به

 جالل حاجی همراه وگشاد گل لبخندي با ناظمی نهال که شد مطمئن  وقتی را این         
 .  شد اتاق وارد

  

  

  

 شتاب  هول  سالم  بود  ایستاده  قندك  میز  کنار  درست  جایی  که  مهناز  دیدن  با  نهال        
 : پرسید دادو جواب سري تکان با را مهناز سالم زده

 بار چند تفریشی آقاي...  چیکار اینجا اومدي کردي ول خدا امان به رو ها بچه«         
 ...» میخوام رو عذرت بشه تکرار شکایتش اگر کرد شکایت دستت از

 شود قرمز عصبانیت از رفت می که صورتی با و گزید دندان به لب نوا بی مهناز        
 . شد خارج کوتاهی خواهی عذر با و انداخت پایین  را سرش
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 که  قندك  به  رو  کشیدو  عمیقی  نفس  کردو  رها  صندلی  روي  را  خودش  جالل  حاجی        
 :  گفت و کرده بود ایستاده سرپا همچنان

 زدو نرمی لبخند قندك...»         مراد وفق بر اوضاع خبر چه رستمی خانوم خب«         
 : گفت

         »دیگه میگذره...  پایین  زور ویه داره باال روز یه دیگه روزگاره آقا حاج ممنون«         
 : گفت نهال به رو آوردو بیرون تراول دسته یک کتش ازجیب جالل جاجی

 خوام  می  جایی...  صندوقت  گاو  توي  بگذار  رو  این  بانک  برم  کنم  نمی  وقت  امروز«          
 .» ببرم خودم با رو پول همه این  تونم نمی برم

 بود نیامده خوش مزاقش به قندك با جاللش حاجی خودمانی گپ از که نهال        
 : گفت دستوري و ریاستشنشست میز پشت

 ...» بیار آقا حاج براي گز با دم تازه چایی یه برو«         

 به مهد سالن  از که بیداد دادو فریادو صداي که بود نرسیده انتها به اش جمله هنوز
 . کرد جلب را شان رسیدتوجه می گوش

 خواست می قندك... شدند خارج اتاق از جالل حاجی و ناظمی نهال یآن  وبه        
 فیروزه مامان اسم بادیدن مردو منصرفش موبایلش زنگ صداي که برود همراهشان

 ...  بود دلواپسی آمد سراغش به که حسی اولین

 مواقع مگر بزند زنگ کاریش ساعات بین که نداشت عادت فیروزه مامان که چرا        
 ..! .ضروري

 و ها نگرانی به فیروزه مامان مضطرب صداي و فشرد را تماس ي دکمه        
 . شد اضافه دلشورهایش

 ...» شنوي می رو من صداي قندك مادر الو«         
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 همچنان  او  و  بود  پا  بر  بیرون  که  غوغایی  با  اش  فیروزه  مامان  خش  و  خط  پر  صداي        
 . شد ادغام... خبر بی علتش از

  »لرزه؟ می صدات چرا افتاده اتفاقی خوبه نبات ،  حمید بابا مامان سالم«         

 سر  به  رنگی  آبی  پاییزي  شال  که  دید  را  زنی  و  ایستاد  باز  نیمه  در کنار  گفت  را  این         
 و  آورد  می  هجوم دبستانی  پیش  هاي  بچه  مربی  کریمی خانوم  سمت  به مدام  و  داشت

 حاجی و...شد نمی او درشت هیکل حریف و بود ادهستای دو آن میان سدي مثل نهال
 .. داشت گري میانجی در سعی هم جالل

 .  شد پرتاب تلفن  سمت به حواسش فیروزه مامان صداي با        

  »؟. ...گفتم چی شنیدي کجاست حواست مادر قندك«         

 . بود نشده متوجه هم را فیروزه مامان حرفهاي از کلمه یک حتی        

 را  باز  نیمه  در  و  گرفت دار  هیکل  فربه  زن و  کریمی خانوم  دعواي از چشم  شرمنده        
 : گفت و بست بیرون هیایوي روي به

  »؟...بگی دوباره میشه نشدم متوجه مامان ببخشید«         

 و خورده زمین  جون خان گفت و زد زنگ عموت پیش ساعت یه مادر قندك«         
 تو  هم  بابات  گرفتم  رو  نبات  ي  اجازه  اومدم  من ...  بیمارستانه  هم  حاال  و  شکسته  لگنش

 .» بریم اتوبوس اولین  با بیا و بگیر مرخصی هم تو راه

 :  پرسید زده شتاب و هول قندك        

  »؟...بیمارستانه کدوم چطوره جون خان حال حاال«         

  »هستیم منتظرت بیفت راه تر زود بعد واسه بگذار رو جیم سین مادر«         
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 ساعت نیم تا توانست می کرد می تند پا اگر انداخت ساعتش به نگاهی نیم        
 همان  به  را  آن  گرفت  جان  چشمش  پیش  جون  خان  ي  خانه  زمین   زیر...    باشد  خانه  دیگر

 ...  فرستاد ذهنش پستوي

 مرخصی نهال از ندوابت بود محال بود پا به که جنجالی و جار و هیاهو این با        
 را موضوع تلفنی که گرفت تصمیم و شد رد هیاهو همه آن کنار از آهسته. بگیرد

 . بگیرد مرخصی بگویدو

  

  

 ..  بود متصل یت نها بی به سرش نداشتندو پایانی هایش دلشوره امروز گویا        

 میزد دامن  شراباضط به و خورد می پیچ بهم مدام که ایی روده و دل از را این         
 ... فهمید

 بلکه  نکرد  موافقت  تنها  نه  او  و  گرفت  تماس  نهال  با  مرخصی  براي  آمد  که  خانه  به        
 ... باشد مهد دیگر ي دقیقه پانزده یک تا داشت اصرار وخشک سرد لحنی با

 که  گرفت  تماس  هم  مهناز  موبایل  با..   داشت  کم  را  همین   بازار  آشفته  این  میان        
 . شد قطع نتیجه بی متوالی بوق چند از دبع

 پیدا پیش ي دقیقه چهل قال و قیل جز علتی هیچ گشت هرچه ذهنش توي        
 ...  نکرد

 حرف دیگر که گویی دورغ چوپان بود شده...نداشت مهد به رفتن  جز ایی چاره        
 براي  را  هایش  انههب   هم  باز....کرد  می  فکر  حمید  بابا  و  کرد  نمی  باور  کسی  هم  را  راستش
 . کند می ردیف نیامدن

 هم او از حمیدش بابا و دلخور و عصبی و تنگ خلقی با فیروزه مامان عاقبت و        
 ...  شدند راهی سفارش کلی از بعد تر دلخور
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         *** 

 جایی سالمش شدو مات بودند شده خط به همگی که هایی مربی روي نگاهش        
 . ماند جا شا حنجره میان

 کاغذي  دستمال  و  بود  او  به  خیره  سرخ  چشمانی  با  که  بود  نفر  اولین  مهد  مستخدم        
 از دیگر دوتا و کریمی خانوم کنارش.. .کرد می پاك را اش بینی مدام ایی شده مچاله
 براي  را  کالس  هاي  بچه  گویی.  بود  ایستاده  نهال  میز  جایینزدیک  مهناز  آخر  در  و  ها  مربی

 ... باشد کرده خط به انشیطنتش

 مانند جالل حاجی بگوید کالمی اینکه از قبل اما...  شد بلند جایش از او دیدن با نهال
 خشم  و  میبارید  خون  که  چشمانی  با  ایستادو  او  قدمی  یک  در  و  برخاست  جایش  از  فرفره

 : وگفت رفت نشانه او سمت رابه اش اشاره انگشت بود کرده اتراق میانش هم

 ولی...  داره رو جیبم ته خورده پول حکم من ي واسه پولها این  جوجه ببین «         
 که رو پولی آدم ي بچه مثل...  بخورم دست رو بچه علف یه از نیست مرام تو اصال

 ببندي  و  فلنگ  زود  کردي  فکر...!  نیومده  باال  من  سگ  روي  اون  تا  میز  روي  بگذار  برداشتی
  »؟...رديوب زدي

 . میتازد  او  به  چنین  این  که  است  پول  کدام  از  حرف  دانست  نمی...  بود  هشد  گیج        

 : پرسید لرزید می که صدایی با و چرخاند چشم رو نهال سمت به        

...»         نمیشم متوجه اصال من  میزنند حرف پول کدوم از آقا حاج ناظمی خانوم«         
 : گفت افروخته بر صورتی با و دایستا اش قدمی یک در و زد دور را میز نهال

 خوردم رو سادگیت گول هم من  که نزن سادگی و گیجی به رو خودت«         
 توي من بود قرار و گذاشت میز روي حاجی که هایی تراول همون... کردم استخدامت

 میز روي جالل حاجی که افتاد قطوري تراول ي دسته یاد به.»         بگذارم صندق گاو
 . بود گذاشته
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 : گفت لرزید می همچنان که صدایی با        

 مادر  که  گفت  و  زد  زنگ  مادرم  وقتی  نزدم  ها  پول  اون  به  دست  من   قسم  خدا  به«          
 ؟...منه کار کنید می فکر چرا گذشته اون از... خونه رفتم باالفاصله بیمارستانه بزرگم

 نهال ...»          برداره  رو  پول  بیاد  تونست  می  بود  پا  به  که  قالی  و  قیل  اون  توي  کسی  هر
 : گفت و شد منفجر مبمی مانند

 بچه  هاي  وسایل  حتی  مهدو  تمام  تو  رفتن  بعد..  میگی  خودت  ي  واسه  داري  چی«          
 رو ها پول اون میتونه کی تو غیر.... من کیف و صندوق گاو حتی. گشتیم رو ها

 ...» باشه برداشته

 ساعتش به نگاهی نیم بود شده سرخ بناگوشش تا نیتباعص از که جالل حاجی        
 : گفت نهال رو و انداخت

 خوشم ازش گفتی و کنی اعتماد نباید هرکس به گفتم بهت وقتی روز اون«         
 و است چهارشنبه امروز خوام می رو پولم من کردي می روزهارو این  فکر باید اومده
 میشناسی که رو من  گرنه و باشه حسابم يوت پول باید صبح شنبه.... سفر میرم دارم

 کافی ي اندازه به دارم قرار یکی با برم باید هم حاال.میگیرم وپاچه میشم سگ جور بد
 ...» شده دیرم

 : گفت و چرخید او سمت به شده باریک چشمانی با نهال رفت که جالل حاجی        

 تو به ظهر از بعد تا هم ن م و داد وقت من  به شنبه تا گفت چی که شنیدي«         
 ...» باشه  شده  کم  نباید  هم  اش  دونه  یه  حتی  میخوام  رو  ها  تراول  تمام...  میدم  فرصت

 هم کریمی خانوم و ریخت می اشک وار مسلسل که رفت مهناز پی نگاهش        
 که این  خوشحالی از مهد مستخدم فقط و. کرد می خرجش غره چشم همراه را پوزخند

 . درخشید می لبش روي رنگی کم لبخند شده تبرئه که

 بیاري بد هم پشت وقت هر و داشت نابی المثل ضرب که افتاد بلور عمه یاد به        
 : گفت می کرد می رو
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 ....!» پرید دیوار از هم یکی این پري و جن  بود کم«         

  

         

  

 شده... است رسیده پایان به برایش دنیا نشسته گل به قایقی مثل میکرد حس        
 است چقدر ها تراول مبلغ دانست نمی حتی... سوخته دهن  و نخورده آش حکایت بود
 ... کرد می سپر سینه چنین  این  برایش جالل حاجی که بود سنگینی رقم قطعا اما

 خانواده  بدمالی  شرایط  این   توي...    کرد  طی  هدف  بی  بار  چند  را  اتاقش  عرض  و  طول        
 ...  شد می محسوب ریشتر چند با زلزله یک این اش

 می آشفته را اش زندگی و آید می آشفته همان یا ناظمی نهال میدانست چه        
 . داشت نیاز ها این  از بیش خیلی وقتی به گناهیش بی اثبات وبراي...!کند

 آن سمت به ایفون زنگ صداي با که زد می پا و دست مالیخولیایش افکار توي        
 : پرسید شمرده و محتاط و رفت

 ....» بله«         

 ...  انداخت اندامش با لرزه ایفون پشت مرد رسمی و خشک صداي        

  »؟...رستمی آقاي منزل«         

 : داد جواب دادو فرو دهان آب همراه را هایش دلشوره        

 ...» امرتون بله«         

 : گفت که بود کوتاه سرو پاسخ یک شنید که جواب تنها و        

 ...» در دم بیارید تشریف لطفا«         
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 لرزان  دستانی  با...    داشت  تن  به  صبح  از  همچنان  که  انداخت  مانتویش  به  نگاهی        
 . رفت حیاط در دم به و برداشت در کنار لباسی جا از را اش مقنعه

 بود ایستاده تر سو ان قدم چند که امیانتظ نیرو مامور و ناظمی نهال دیدن با        
 ... شد جدا بدنش از روح

 : گفت آهسته و گذاشت پیش قدمی        

 باور چرا آخه داریم آبرو محل این  توي ما چیه براي ها کار این  ناظمی خانوم«         
  »؟...گناهم بی من کنید نمی

 را  صدایش  داشت  سعی که لیاح  در  تر  درهم  هایی  اخم و  هم  در  ي  چهره  با  نهال        
 : گفت دارد نگه پایین 

 با و...کنیم شکایت ازت که گفت حاجی معذور و مامورم من  رستمی خانوم«         
  خونتون در بیام مامور

 ...« 

 ...  کشید اش پیشانی به دستی        

 . میرفت ناظمی نهال هاي منطقی بی جنگ به منطقی چه با آخر        

 : گفت کردو پاییزي سرد هواي مهمان را اش درمانده هاي نفس سراستیصال زا        

 ...» کالنتري ببرید رو من  خواهید می که نشده ثابت جرمی هنوز آخه«         

 کرد می خدمت لباس این  در که بود بازي سر شک بی که انتظامی نیروي مامور        
 : آمد حرفش میان به کوبنده و محکم لحنی با

 ....» کنید حل کالنتري توي هست مشکلی هر بشید آماده تر زود خانوم«         

...  برداشت را خانه کلید و رفت باال ها پله از نبود توانش در دیگر که پاهایی با        
 . است ایستاده تماشا به پنجره ي گوشه از که دید را خانوم پروین  رفتن وقت
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 نجوا و آهسته کردو تند پا سهراب اتاق سمت به..  قندك تن فر  با افشار خانوم        
  »؟...مادر خوابی جان سهراب:         « پرسید گونه

 : داد جواب بردارد را آن آنکه بی و بود کرده چشمانش سایبان را دستش آرنج        

  »؟...داري کاري بیدارم جون پروین نه«         

 : کرد اتاق داخل را اش توپولی لهیک تمام خانوم پروین         

 آالن ولی...  کنی استراحت کم یه اومدي میکنه درد سرت میدونم...  مادر«         
 خودش با رو قندك و خونه در اومد خانومی یه همراه انتظامی نیروي مامور یه دیدم
 ...» بردند

 میان درد که سهراب...بود این  براي پیش ي دقیقه چند صداهاي سرو پس        
 : گفت بود نشسته اعتصاب به هایش شقیقه

         »؟...شده چی ببییند برن هستند مادرش و پدر مربوطه چه ما به جون پروین «         
 : کشید بود گذاشته سرش روي که رنگی کاله به دستی خانوم پروین 

 شهرشون ندرفت که دیدم ظهر از پیش نیستند ومادرش پدر بگردم دورت الهی«         
 خودم  نبود  سرم  روي  مو  رنگ  اگه...    اومده  پیش  مشکلی  رستمی  مادرآقاي  ي  واسه  گویا
 پیش ي دقیقه چند همین ... باشه داشته کمک به نیاز طفلک شاید.. ..  رفتم می

  »برسی بهشون تا بجنب یکم....رفتند

  

 به که شپیراهن به چنگی و نشست تختش ي لبه شدو بلند جایش از سهراب        
 : گفت پوشید می را آن که حالی در زدو بود آویخته صندلی ي دسته
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 بهشون نباش نگران.... میرم جون پروین  باشه... شما رحمی دل این  از امان«         
 مازیار شاپ کافی میرم هم سمت اون از.... کردم پارك حیاط در دم ،ماشینم میرسم
 ...» باشه کافه توي تونه نمی امشب

. گذشت کوچه خم از که ماشینش.... شد خارج خانه از سرعت به را گفت را این        
 . شد می انتظامی نیروي ماشین  سوار که دید را قندك سوتر آن کمی

  

          

  

 ماه آبان سرد هواي مهمان را هایش نفس و انداخت نگاهی کالنتري در سر به        
 : گفت آشکار حرصی با لب زیر کردو

 ....» سري درد همش که دختر بزنند گندت«         

 و خفه هواي... داد تحویل را موبایلش شدو کالنتري نگهبانی اتاق وارد سپس        
 .... کرد می تشدید را مزخرفش درد سر خورد می چشم به ازدحامیکه کنار در بسته

 اشک  وار  مسلسل  و  شد  می  دیده  به  آشکاري  کبودي  چشمش  پاي  که  زنی  از  چشم        
 بود ایستاده کناردري رق و شق و زده ازته را موهایش سربازي به رو گرفت میریخت

 : پرسید

 سرباز          »؟...بگیرم  اینجا  آوردنش  که  رو  کسی  سراغ  میتونم  کجا  ،   وطن   سرباز«          
 : گفت و گرفت او رااز اش داده قورت عصا نگاه

 ....» بدم توضیح اشم به ندارم وظیفه من «         

 : پرسید که بود نگذشته اش قبلی ي جمله از ایی ثانیه هنوز سپس        

  »؟...گردي می کی دنبال حاال«         
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 و....  کشید بود نشسته ذوق ذوق به درد از که اش شقیقه به دستی سهراب        
 :  گفت کوتاه

 سر با سرباز...»         اینجا نشردآو پیش ایی دقیقه چند همین  که دختر یه«         
 : کرد اشاره سرش پشت در به

 پیش دقیقه چند.... اس دیگه خانومه یه همراه خانوم دختر یه منظورت اگه«         
 ...» سروان جناب پیش رفتند

 گرفت داشت برمی قدم سربازي همراه دست به بند دست که مردي از را نگاهش        
 : گفت و

 ....» داخل برم میشه «        

 : داد جواب تر محکم بار این سرباز        

 به  بازهم  اما...»          داخل  بري  تونی  نمی  نده  اجازه  سروان  جناب  تا  نمیشه  نه«          
 : گفت که بود نکشیده ثانیه

     ....!»    اومدها زور به خودش میگم کرد توبیخم سروان جناب اگه اما داخل برو«         
 . شد داخل و گرفت جان لبش روي نرمی لبخند سهراب

  

         **** 

 بلند صندلی روي از ارادي غیر که بود شده متعجب آنقدر سهراب دیدن با قندك        
 . آمد سراغش به که بود حسی اولین  شرمندگی و خجالت و. نشست دوباره شدو

 لبهایش و بود کشیده پر رخسارش از رنگ که همسایه ي ریزه خاله روي نگاهش        
 بودندش سروان از نشان هایش درجه که مردي به رو و...شد کشید سفیديمیرسید به

 : گفت شدو داشت
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 به نگاهش با سپس»          هستم افشار من  سروان جناب خیر به تون وقت«         
 : داد ادامه و کرد اشاره قندك

...»         کالنتري آوردند رو ایشون که اومده پیش لیمشک چه ببینم خواستم می«         
 : پرسید و کشید ریشش ته به کردودستی باریک را نگاهش

  »؟...فامیلش یا هستید همسرش دارید رستمی خانوم با نسبتی چه«         

 شون  خانواده  هستند،  ما  ي  همسایه  رستمی  خانوم....    سروان  جناب  کدوم  هیچ«          
 .» سپردند من مادر به رو ایشون دورفتن سفر

 دیگري سمت به کردونگاهش نازك سهراب براي غلیظ چشمی پشت ناظمی نهال        
 . کشاند

 نهال سمت به را وخودکارش کشید چشمهایش به دستی خسته سروان جناب        
 :  رفت نشانه ناظمی

 ییست مبلغ کودکشون مهد توي از که کردند شکایت ایشون از خانوم این «         
 همون  قامت  در  نشه  ثابت  تا  ادعاست  حد  در  فقط  ها  این   اما  کردند  دزدي  تومان  میلیون

 .» هستند اینجا ایی دیگه موضوع خاطر به رستمی خانوم ولی مونه می باقی ادعا

 : گفت افروخته بر ي چهره با و انداخت سرش روي را وارش گو بلند صداي نهال        

 سفته ادعاست حد در اون که حاال. میکنم ثابت هم رو دزدیش سروان ابنج«         
 ..» داره سفته میلیون ده من  دست خانوم این  ادعاست اونم هاچی

 به  خودکار  همان  با  شدو  کالفه  پیچید  می  سرش  توي  که  گووار  بلند  صداي  این   از        
 : گفت کردو اشاره او

...»         بیرون  میکنم  پرتتون  اتاق  از  سرتون  رو  بندازید  رو  صداتون  دیگه  بار  یک  اگه«          
 . بود پررنگ زیادي هایش دخترحماقت این ... فرستاد بیرون را پرحرصش نفس سهراب

 : گفت سروان جناب به رو داشت فراوان خش و خط که صدایی با قندك        
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 کار ضمانت بابت ها سفته اون نداشتم معتبر ضامن  چون من  سروان جناب«         
 جرعه  دستش  کنار آب  لیوان  از... حرفها  این  از  بود پر  گوشش...»         دادم  مهد  توي
 . نوشید آب ایی

. ..  واجرا الزم و معتبر سند یک هستید اشنا که سفته قانون با محترم خانوم«         
 به ظفمو میکنه امضاء رو اون پاي که شخصی و داره اعتبارقانونی چک مثل درست

 یعنی است عندالمطالبه شما هاي سفته و است سفته توي مندرج مبلغ کل پرداخت
 ...» کنه بایدپرداخت رو اون.... سفته مبلغ ي مطالبه محض به کننده صادر

 کشیدو اش پیشانی به دستی....میزد وپا دست هایش ناامیدي میان قندك        
 . فرستاد اش مقنعه خلاد به را خوردند می رس بیرون که را چترهایش

 : پرسید شدو جا به جا صندلی روي سهراب        

  »؟... چیه رستمی خانوم تکلیف حاال خب«         

 سفته  مبلغ  اینکه  یا  کنند  جلب  رو  شاکی  رضایت  باید...  مشخصه  ایشون  تکلیف«          
 قید با ندتون می که. تندهس ما مهمان امشب صورت دو این  غیر در کنند پرداخت رو

 ...» بشن  ازاد وثیقه

 کند  می  تقال  بیشتر  چه  هر  که  است  افتاده  عمیق  چاهی  دورن  میکرد  حس  قندك        
 . شود می خارج ومنقطع کوتاه میان در یکی هایش نفس که....رود می فرو بیشتر

 : گفت کردو هایش ریه مهمان عمیقی نفس سهراب        

 رو چکم دسته خونه از برم باید ولی...  کنم می پرداخت رو پول این  من«         
 ....» بردارم

 در از که سهراب قامت پی نگاهش و آمد باال سرش آنی به حرف این  شنیدن با        
 ... شد کشید میشد خارج
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 حس.  افتاد راه به سهراب سر پشت...  نبود اختیارش در دیگر که قدمهایی با        
 سنگین  چنین  این   که  اند  کرده  وصل  کیلویی  چندین   هاي  وزنه  پاهایش  مچ  هب  کردو  می

 . میدارد بر قدم

 آهسته صدایی با و گرفت تحویل را موبایلش دادو را خروجش ي برگه سهراب        
 : گفت

 .». بگیرید تحویل رو موبایلتون و بدید رو خروجتون ي برگه رستمی خانوم«         

 اندود چرك شکل مربع هاي کاشی از را نگاهش بود منگ و گیج وزهن که او و        
 : پرسید و گرفت باال را سرش و گرفت

  »؟...کنم چیکار«         

 شده  دیرش  کافی  ي  اندازه  به...  انداخت  اش  مچی  ساعت  به  نگاهی  کالفه  سهراب        
 تر بلند بار این  کردو خارج هایش ریه از بود آن میان هم حرص عمیقیکه نفسی. بود

 : گفت

 .» بگیرید تحویل رو موبایلتون بدید رو خروجتون ي برگه گفتم«         

 . گذاشت  میز  روي  را  کشیدوآن  بیرون  شده  مچاله  ي  برگه  یک  مانتو  جیب  از  قندك        

 خارج مانند دخمه کوچک اتاقک آن از وقتی گشت باز اش سینه به نفس و        
 ...! شدند

 حق ایی قیافه با ایستادو سهراب قدمی چند در کردو تند پا دو آن دیدن با النه        
 : پرسید جانب به
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 نشه جوري این ... دیگه هست توحسابتون پول که انشااهللا افشار جناب خب«         
 ...!» کالنتري بیام بازم صبح شنبه شما برگشتی چک براي که

 آباد کجا نا به وارش گو بلند صداي ن ای با را وقیح زن این  خواست می دلش        
 . کند پرتاب

 آن در انعطافی هیچ که سرد و خشک لحنی با و داد تاب هم در را هایش اخم        
 : نبودگفت

 ...» کنید نقدش و بانک برید میتونید صبح شنبه«         

 : شد قندك به رو کشیدو اش مشکی شال پر به دستی نهال        

 اون تو میدونم که من...کردم حقت در که هایی محبت تمام جواب بود ن ای«         
 . برداشتی رو ها پول

 بسته  حاجی  دهن   تا  میدم  رو  میلیون  ده  این   فعال...    مونه  نمی  ابر  پشت  که  ماه  باالخره
 هرکی به جهت بی بیخودو دیگه باشم من  تا. میکنم فکري یه اش بقیه واسه و بشه

 .» نمکن اعتماد میرسه راه از

 اولین براي و رفت خیابان سمت به بلند قدمهایی وبا گفت را این ناظمی نهال        
 . رفت شدو سوار دادو تکان دست رسید راه گرد از که شخصی ماشین 

 . بود شده درو ناظمی نهال هاي تهمت داس با که آبرویی و ماند او و        

...»         دربست:«  گفت دادو تکان دست نارنجی تاکسی اولین براي سهراب        
 : شد بود ایستاد مستاصل همچنان افکند سري با که قندك به رو سپس

 ...»  خونه ببرید تشریف گرفتم دربست تاکسی براتون رستمی خانوم«         

 زبان  با  را  خشکش  لبهاي  بود  کرده  نفوذ  استخوانهایش  میان  جایی  تا  پاییزي  سوز        
 : گفت دوکر  تر کمی
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... »          کنم تشکر کردید بهم که لطفی بابت طوري چه دونم نمی افشار آقاي«         
 : داد ادامه بریده بریده سپس

 سهراب...»          نزنید  افشار  خانم  به  حرفی  موضوع  این  از  کنم  خواهش...  میشه«          
 : داد ریزي تکان را سرش درهم هاي اخم با

 سوء  یه  بگید  کالنتري  بردنتون  چرا  پرسید  اگر  فقط...  نزدم  حرفی  راحت  تونالخی«          
 معترض  راننده.»          گفتم  مادرم  به  رو همین   هم  من   چون...   شد  رفع  که  بود  تفاهم

 : گفت بلند صدایی با

  »؟....کردید معطل چرا رو من شید نمی سوار بابا اي«         

 تومانی هزار ده اسکناس تا دو و خم سر... کرد باز قندك رابراي پشت در سهراب        
 :  گفت و گذاشت راننده کنار جلو صندلی روي

 .» ببرید میگه خدمتتون که آدرسی به رو خانوم این  زحمت بی جان پدر«         

 این و...داد تکیه تاکسی سرد ي شیشه به را سرش....افتاد راه به که تاکسی        
 . برگرداند را سهراب پول میلیون ده جوري چه حاال که میخورد خرچ سرش در سوال

  

  

 می  خواست  می  دلش  چقدر  و...  تکاند  دست  با  را  اش  مقنعه  روي  نشسته  برفهاي        
 ... تکاند می راحتی همین  به را دلش روي نشسته هاي غم توانست

 آخر   دست...  گذاشت  سخپا  بی  را  تماسش  بار  هر  بودو  گرفته  تماس  باز  سه  مهناز        
 هم را او ي حوصله         »بزند حرف او با باید که:« گفت و شد متوصل پیامک به

 .... نداشت

 با بنشیندو اش رفته دست از آبروي عزاداري به تا خواست می خلوتی دلش        
 . کند شیرین  را دهانش خرمایی
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 . کند پیدا ارافش سهراب پول بازگردان براي راهی تا خلوتی        

 آن آمد بیرون آپارتمانشان از خانوم پروین  که بود نرسیده دوم به اول پله هنوز        
 ...! نارنجی موهایی با هم

 : گفت آرامی به... بازگشت را رفته ي دوپله و ایستاد احترامش به        

 افشار ايآق و شما دردسر و زحمت باعث امروز ببخشید خانوم پروین  سالم«         
 او ي شده سفید لبهاي و پریده رنگ صورت روي را نگاهش خانوم پروین .»         شدم

 عجله اونقدر و بوده تفاهم سوء یه گفت می ب سهرا جان قندك:         « داد چرخی
 برند  می  و  گیرند  می  تفاهم  سوء  یه  براي  رو  کسی  مگه  بپرسم  ازش  نکرد  صبر  که  داشت

  »؟...!کالنتري

 ماندو  جا  رویش  پیش  قلب  خوش  و  مهربان  زن  صورت  توي  نگاهش  شناسانه  قدر        
 . کرد می مستاجرشان دختر خرج را هایش دلواپسی منت بی که

 مستقیم  نگاهش  داشت  سعی  که  حالی  در  دادو  تابی  درهم  ازاضطرب  را  دستهایش        
 : داد جواب نباشد

.... اوردند تشریف کردند لطف هم رافشا آقاي... شدید نگران که ببخشید«         
 شخص جاي به ب رو من  گویا شد حل که بود سوءتفاهم یه که کردم عرض خدمتتون

 شرمندگی  با  کشیدو  باال  را  نگاهش  قدري  سپس...»          بودند  گرفته  اشتباه  ایی  دیگه
 : کرد اضافه

 خواد نمی دلم نزنید مادرم پدرو به حرفی موضوع این  از کنم خواهش میشه«         
 ...» بشن  نگران جهت بی خودو بی

... شود  قانع  دستی  دم  هاي  بهانه  بااین   که  بود  آن  از  تر  دیده  دنیا  خانوم  پروین   اما        
 : زد مهربانی ولبخند گذاشت نقطه هایش کنجکاوي انتهاي

 .» نمیزنم بهشون حرفی راحت خیالت... شکر رو خدا خب«         
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 نارنجی  و  کوتاه  موهاي  به  دستی  بکشاند  دیگر  سمت  به  را  بحث  اینکه  براي  سپس        
 : گفت کشیدو اش

  »؟....نه شدم هویج شبیه«         

 اولین و نشست خانوم پروین رنگ نارنجی و کوتاه موهاي روي نگاهش قندك        
 : گرفت جان لبش روي روز لبخند

 ...» شده خاص گشرن نظرم به... سالمتی به باشه مبارك«         

 بگوید... بود کرده او خرج منت بی که هایی محبت تمام عوض در خواست ومی        
 موبایلش زنگ صداي که کند رنگ را موهایش حاضراست ندارد دوست را رنگ این  اگر

 . گذاشت تمام نیمه را حرفش

 گوش  و  جیغ  صداي  و...کشید  مانتوبیرون  جیب  از  را  موبایلش  کوتاهی  ببخشید  با        
 : پیچید گوشش توي تماس ي دکمه فشردن با پریسا خراش

 گوشی...»         شدیم منجمد سرما این  توي ؟...کجایی دختر نمیري قندك«        
 : پرسید دادو فاصله کمی گوشش از را موبایل

  »؟...کجایی تو.. ام خونه من ...  مگه چطور«         

 : داد جواب معترض ندلب صداي همان با پریسا        

 دقیقه بیست آالن پرهام و من ؟...کنی نمی باز رو چرادر...! دختر بمیري پس«         
 از کشید عمیقی نفس...!»         میزنیم رو زنگ داریم تون خونه حیاط در جلوي است

 ... دلش ته ته

 داشت  کم  را  معرکه  »خرمگس«    دوتا  همین   اش  ذهنی  بازار  آشفته  این   توي  خب        
 ... رسیدند راه از خدا لطف به که
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 روبرویش  و  گرفت  درخشید  می  رنگ  پر  ایی  نقطه  مثل  که  سرخابی  ژاکت  از  چشم        
 : ایستاد

 ... » خوشامدید رستمی خانوم سالم«         

 : داد ادامه بیندازد مازیار تعجب به نگاهی نیم حتی آنکه بی سپس        

  »؟...کردید پیدا راحت رو جا این «         

 را ژاکتش ي گوشه دیگر دستی با کردو کیفش بند را اش زده یخ سردو دست        
 : داد جواب و فشرد

 ...» بود راست سر آدرس ممنونم بله«         

 : گفت شدو بود گردش آنهادر بین  تعجبش سراسر نگاه که مازیار به رو سهراب        

 .» کردیم صحبت باهم موردش در صبح که جدیدیه همکار همون این  مازیار«         

 تعجب  که  بود  نمانده  چیزي  شدندو  گرد  هایش  چشم  شنید  می  که  آنچه  حیرت  از        
 ...! بزند بیرون هم هایش جیب از

 هرگز کرده استخدام جدید کارگر یک قبلی کارگر جاي به گفت سهراب وقتی        
 که خاص ایی چهره با ظریف دختر یک هم آن خانوم یک که کرد نمی هم را تصورش

 . باشد کرده استخدام درخشید می سفیدش صورت توي درخشان گویی مثل چشمانش

 آن براي پایانی ي نقطه و گذاشت پا هایش حیرت و ها تعجب میان به سهراب        
 : گفت قندك به رو شدو

 هستند  من   خوب  همکار  البته  و  قدیمی  دوست  مازیار  هم  ایشون  رستمی  خانوم«          
 «... 
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 بود کرده گیر هایش تعجب میان همچنان که مازیار سمت به را سرش سپس        
 : داد ادامه چرخاندو

 آشپزخونه توي امروز از هستند رستمی قندك خانوم هم ایشون جان مازیار«         
 داشت می بر گام نهزخاآشپ سمت به که حالی در سپس..»         کنند می کمکون
 : گفت مودبانه

 رو بدهید انجام باید که کارهایی تا بیاوردید تشریف من  دنبال رستمی خانوم«         
 نقش در حاال که سهراب دنبال و گفت چشمی نرمی به قندك...»         بگم خدمتتون

 .  شد روان بود شده ظاهر کارش صاحب

  

 چندان که داشت قرار تزیینی چوبی دیواري پشت و هکاف انتهاي در آشپزخانه        
 ... نبود هم بزرگ

 آن تاریک فضاي مهمان نوري و بود قهر آن با پنجره که هایی آشپزخانه همان از        
 به شد کشید نگاهش...کردي می روشن را المپی بایست می خدا ي همیشه و. نمیشد
 بلند و کوتاه هاي پایه با بلوري هايلیوان  از بود پر که چوبی ي قفسه ردیف دو سمت
 ... دار نقش و کشیده هم بعضی و تپل گردو

 در شکل به که...  داشت قرار دستی یک و سفید هاي فنجان هم دیگر قفسه در        
 . بودند شده چیده هم کنار برهمی و هم

 شده  نبارلت  و  نشسته  ظرفهاي  از  مملو  که  بود  آشپزخانه  سینک  تر  مهیج  همه  از  و        
 . نداشت دهانش از ظرف همه آن باالآوردن تا وراهی...بود هم روي

 هر که طوري به...چسبناك بودو کثیف نکردنی باور شکل به کف هاي سرامیک        
 . است مانده جا پایش زیر چسبی کرد می حس داشت می بر که قدمی

 و  جمع  صندلی  چهار که شتدا  قرار  آشپزخانه  وسط  تقریبا  گوشی چهار  چوبی  میز        
 .  بود جا خودش دل توي را جور
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 آنها از بعضی که کثیف هاي بشقاب و نشسته لیوانهاي سمت رفت نگاهش        
 . بودند شده تلنبار میز روي که...میشد دیده رویش هم کیکی بقایاي

 کردو اشاره شویی ظرف سینک زیر کابینت به سر با دید را او گیجی که سهراب        
 : گفت

 ..» هستم بیرون من  داشتید کاري اگه هست کابینت توي شوینده مواد«         

 ... کرد صندلی ي دسته وصل را کیفش و زد راباال همت آستین رفت که سهراب        

 به بود شده سوراخ کامال آن شست که نارنجی هاي دستکش حالی در سپس        
 حاضر همیشه خیالی جمعیت به رو و رفت اش نیذه تریبون پشت...  کرد می دست
 : گفت

 ....» نرود حراج به که است شرافت مهم..  نیست عار که کردن کار«         

  

  

 ... زد باآن عمیقی پک و گذاشت لبش ي گوشه را سیگار        

 بردوکمر دست بود شده جمع مازیار اطراف که دود همه این  از کالفه سهراب        
 : شد معترض و کرد زباله سطل ي روانه را آن و گرفت را ارسیگ

 گوشه همش که داره چی ماري زهر این  فهمم نمی من  رو مذهب ال این  نکش«         
 نشسته کنارکافه گوشه که هایی مشتري از چشم مازیار         »؟...!نشسته لبت ي

 : گفت و گرفت کردند می خودسیر عالم در یک هر و بودند

 کارگر جاي به رو دختر یه چی ؟واسه...داري عقل اسم به چیزي تو پسر آخه«         
 رو دختر یه برداشتی...! نشده خشک قبلی کارگر دردسرهاي جاي ؟هنوز... آوردي قبلی

  »؟...کنه کار آشپزخونه توي که آوردي



 
 

www.cafewriters.xyz Page 122 

 شتبردا بود شده نقاشی آن روي مشکی چتري که اش عالقه مورد ماگ سهراب        
 کرد می آماده را مشتریها ي قهوه سفارش که حالی در و ریخت قهوه خودش براي و

 : خونسردگفت و نوشید آن از ایی جرعه

 در آب از دزد دله داشت معرف که ناموس بی اون ؟... کردم می چیکار خب«         
 هکاف تعطیلی از بعد بگذره بد خودش به گذاشت نمی آقا دیدي که هم آخرش و اومد

 ...  اوردو می خانوم کافه توي ما رفتن و

 : داد ادامه و گفت لب زیر اي استغفراهللا و داد قورت را حرفش ي دنباله        

 رفتیم  می  باید  ماهم  کردو  می  تخته  رو  کافه  در  فهمید  می  اماکن  اگه  دونی  می«          
 : گرفت را حرفش ي هدنبال نوشیدو رو اش قهوه از ایی جرعه...»         چروندیم می غاز

 اش قیافه دیدي هم رو شکلش سرو دارم اعتماد بهش... اشناست دختر این «         
رو اهل و میپوشه لباس ساده همیشه یعنی...  چرخه می ساده سرو ولی خوبه َِ  ِق
رو َِ  ...» نیست هم حرفها این  ِف

 بسته  محکم  سر  پشت  از  که  موهایش  به  دستی...    بود  نشده  قانع  هنور  مازیارکه        
 : پرسید و کشید بود

 نمی من که آشناتونه کدوم این  اصال ؟...بدي حقوق بهش چقدر میخواي خب«         
  »؟...شناسم

 تزیین  قهوه با را کاپاچینو فنجان روي و چید سینی داخل را ها سفارش سهراب        
 : داد مازیار دست به و گذاشت سینی داخل و کرد

 نمیتونه بیشتر هم هفت ساعت تا... بیمه بدون تومان هزار هشتصد ماهی«         
 ...» جونه پروین  دوستان از مادرش...بمونه

 ذهنی سوالهاي...  چرخید می خانه آشپز داخل دختر پی ذهنش هنوز که مازیار        
 : گفت شدو خیال بی را اش
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  .»شدند سرد ها قهوه... ببرم هارو سفارش میرم من «         

  

  

 گویی و نداشت باور دید می که را آنچه از گذاشت که خانه آشپز به که پا        
 ... باشند کرده بزرگتر و داده کش متري سه دو را آشپزخانه

 ... میزد برق تمیزي از و بود شده چیده مرتب فنجان و ها لیوان ي قفسه        

 استفاده دستمال عنوان به هیشهم که آبی و سفید ي خانه چهار رومیزي یک        
 .  شدبود پهن میز روي میشد

 غوغا تمیزي کالم یک در و...درخشید می و میزد برق تمیزي از ها سرامیک کف        
 ...  پیچید می مشامش زیر آن خوش بوي... کرد می

 ...!  بود سلیقه نهایت دختر این        

 که را مزخرفش هاي دستکش شود سهراب حضور ي متوجه آنکه بدون قندك        
 و  کرد زباله سطل راهی حرص با و کشید بیرون را کرد می شلوپ و شلپ آن در آب

 : گفت

 ...» خاصیت بی و رنگ بد هاي دستکش آباد کجا نا به برید«         

 . کشید بودند برده کالفگی مرز راتا او که صورتش چتریهاي به دستی        

 به لبخندي با آشپزخانه در ي آستانه در که دید را سهراب کرد بلند که سر        
 .. است ایستاده تماشایش

 می اطراف به را تحسینش از پر نگاه که حالی در و گذاشت پیش قدمی سهراب        
 : گفت چرخاند
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 خودش  به  آشپزخونه  رنگ  آشپزخونه  این  سالها  بعد..    عالیه  کارت  نباشید  خسته«          
 هنوز که را دستهایش و برداشت کاغذي دستمال میز روي از قندك.»         ..گرفته
 سرازیر  خانه  چهار  میزي  رو  به  چشمانش  همچنان  که  درحالی  و  کرد  خشک  را  بودند  خیس

 : گفت بود

 هستم اینجا کار همین  براي من نیست تشکر به نیازي...  کنم می خواهش«         
 .» بدم انجام بگید هست ایی دیگه کار ،اگه دش تموم اشپزخونه توي من کار...

 بودگرفت  نشسته  آنها  میان  ریزي  و  ظریف  اخم  که  ابروهایی  از  را  نگاهش  سهراب        
 : 

 شسته باید که هست لیوان و فنجون سینی تا دو... بیرون بیایید لطفا بله«         
  »بشه

 در از هنوز...  افتاد راه به سهراب سر پشت و گفت آهسته چشمی قندك        
 : گفت قندك که بودند نشده خارج آشپزخانه

 داره  هم  شوینده  مواد...    بخرید  هم  قرمز  دستکش  یه  لطفا  افشار  آقاي  ببخشید«          
 را تعجبش نشان که رفته باال ابروهایی با و برگشت سمتش به...»         میشه تموم

 : پرسید داشت

  »؟...!مهمه رنگش«         

 دستکش  جفت  یک  همدمش  شب  هفت  تا  صبح  هشت  از  بود  قرار  که  او  براي  خب        
 اش عالقه مورد رنگ حداقل میداد ترجیح و بود مهم هم خیلی رنگش باشد پالستیکی
 . باشد همدمش

 ...!» باشه قرمز لطفا بله:« داد جواب دادو تکان سري        

...  رفت او باریک و ظریف دستان پی نگاهش که سایزي چه بپرسد خواست می        
 ... داشت نیاز را کش دست سایز کوچکترین  قطعا کوچک دستان این 
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 .» گیرم می رو دارید نیاز که چیزهایی حتما باشه«         

 فیروزه مامان به حاال که کرد می فکر موضوع این به قندك مدت تمام روز آن و        
 طوالنی کار ساعت و جدید کار مورد در گشتند می رب دیگر روز دو که حمیدش بابا و

 ...» کباب نه و بسوزد سیخ نه وسط این:« بلور عمه قول به که... بگوید چه اش

 ...  کرد پیدا ادامه رختخواب خود تا فکر این  و        

 رفتن از را او نتوانست اش دلخسته عاشق همان با پریسا هاي پچ پچ که آنقدر        
 ...! دارد باز خواب عالم به

  

 " ششم فصل"         

  

 است  شده  پرتاپ  بیرون  به  کنسرو  قوطی  از  کرد  می  حس  شد  پیاده  که  اتوبوس  از        
 ... 

 راه به شاپ کافی سمت به بلند قدمهایی با کشیدو اش مقنعه مانتوو به دستی        
 ...  افتاد

 کشید باال سمت به قر قر صداي با آهنی کره کره و... فشرد که را برقی ي کرکره ریموت
 . شد

 سرش  پشت  را  در  کرد  می  غوغا  قهوه  بوي  و  بود  سرد  کافه  فضاي....کرد  باز  که  را  در        
 دقیقه یکپنجاه کافه کار شروع تا انداخت اش مچی ساعت به نیمنگاهی و کرد قفل

 ... داشت فرصت

 روي که نشده شسته ظرفهاي از کوهی با و رفت آشپزخانه سراغ به همه از اول        
 ... شد مواجه بودند شده تلنبار هم
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 سایز درست سهراب دیروز که قرمزي هاي دستکش سمت به رفت نگاهش        
 ..  شد آغاز کارش ها دستکش کردن دست با و بود خرید دستش

 نهزخاآشپ  پهلوي  به  پهلو  درست  که  بهداشتی  سرویس  سراغ  به آشپزخانه  از بعد        
 صندلی میزو و ها سرامیک سراغ به نهایت در و...کرد نظافت را آن و رفت داشت قرار
 .. رفت ها

 بود نشسته  میز  هر  روي تزیین   براي  که  کاکتوس  ي  قواره  بی  گلدانهاي  به نگاهی        
 به زد می گند ناجور ایی وصله مثل ها گلدان این ... داد اش بینی به چینی و انداخت

 ....  چرخاند شومینه سمت به را نگاهش... کافه تیکرما فضاي

 غیر نگاهی و درهم هاي اخم با دیروز که افتاد کوپال و یال بی سهراب یاد به        
 خواست می دلش چقدر و...بود گفته او به را شومینه کردن روشن  روش مستقیم
 نزدیک از نشست می  خانوم  پروین  هاي  صحبت  میان  به گاه  بی گاه که را نامی  سودابه

 . دید می

 ...  نشست پوستش زیر مطبوعی گرماي کرد روشن  که را شومینه        

 سحر شد می معجونی بود کرده باریدن به شروع که برفی با شومینه این آتش        
 ... بشمردند یک به یک را هایشان دلدادگی و بنشیند کنارش که هایی عاشق براي آمیز

 رها را رمانتیکش افکار و گرفت شومینه آتش از چشم و... کشید عمیقی نفس        
 . کرد

 روي ورودي در روبروي درست جایی کافه کنج که سیاهی تخته روي نگاهش و        
 ... شد ثابت داشت قرار چوبی ایی پایه سه

 زهنو  که  را  آن  سیاه  تن  و...رفت  سیاه  ي  تخته  کنار  به  کردو  پر  را  فاصله  قدم  چند        
 دستمال  رابا  بود  مانده  پابرجا  قدم  ثابت  همچنان  گذشته  ومعوج  کج  هاي  خطی  خط  از  ردي
 . کرد پاك

 . نوشت  خوش  خط  با  و  برداشت  سیاه  تخته  پاي  از  ایی  نیمه  نصف  و  کوچک  گچ  و        
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  نرفت ما مراد بر روزي دو گر گردون دور        

  مخور غم دوران حال نباشد یکسان دائما        

 آن سطح از که بخاري و گردش نعلبکی با کشید فنجان یک عکس هم آن زیر        
 ... خاست می هوابر به پیچ در پیچ

ه عدد روي که ساعت ي عقربه         َُ  .  کرد باز را کافه در نشست ُن

 خبري میزد صدایش مازیار که اش قدیمی دوست اون و سهراب از هنوز اما        
 ...! نبود

 گرفت  پیشخوان  روي  ساز  چاي  از  را  نگاهش...  بو  عطرو  پر  خواست  می  چایی  دلش        
 : گفت لب زیر دادو اش بینی به چینی وبازهم

 ...» میده رو حوض آب ي مزه هات چایی که نخور درد به تکنولوژي«         

 بیرون پی حواسش هوش تمام که حالی ودر رفت آشپزخانه سمت به سپس        
 می... کرد دم را دلخواهش چایی و گذاشت گاز روي کردو آب پر را کتري سریع....بود

 بیرون آشپزخانه از سرعت به کافه در شدن باز با که بریزد چایی خودش براي خواست
 .  آمد

 جلوتر  قدري  شکمش  که  برآمده  شکمی  و  طاس  سري  با  قد  کوتاه...  دید  را  مردي  و        
 کرد می حمل سختی به را شیرینی ي جعبه چندین الیدرح داشت می بر گام خودش از

 قدمهاي  با و زد دور را پیشخوان قندك. آمد می پیشخوان سمت به کنان هن  وهن ... 
 گذاشت میز روي و گرفت او از را ها شیرینی جعبه و رفت سمتش به زده شتاب بلندو

 : گفت و

 ...» کنم کمکتون بگذارید آقا سالم«         

 ي جعبه قندك که نشست صندلی همان روي کشیدو طاسش سر به دستی مرد        
  پرسید و بود گذاشته آن روي ها شیرینی
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 تکان نفی عالمت به سري قندك         »؟...نیستند مازیار آقا و خان سهراب«         
 :  داد

 ...» میارند تشریف ولی نیستند نه«         

 ابروهاي بود شده پهن  صندلی روي خستگی از که درحالی د فروش شیرینی مرد        
 : گفت و تنید هم در را پهنش و کوتاه

 نفس         »؟...!نه یا گذاشتند پول امروز ي ها شیرینی براي جون دختر ببینم        
 ... نبود کار در پولی خب کشید عمیقی

 و گرفت بود شده حک »نبات و قند «ي قناد اسم آن روي که شیرینی ي جعبه از چشم
 : داد جواب

 پرداخت براي حتما ولی... شدم استخدام جا این  تازه من بخواهید رو راستش«         
  »رسند خدمتمی ها شیرینی

 جایش از آنی به باشند کرده روشن  آتش زیرش گویی حرف این  شنیدن با مرد        
 لند غرو با و تگشبر  رو آمده راه و گرفت دست به را شیرینی هاي جعبه و خاست بر

 : گفت

 میدم تازه شیرینی... دم نمی نسیه احدي به من  میدونه خودش خان سهراب«         
 بهشون... سراغش بیان خودشون میبرم رو ها شیرینی. میگیرم نقدر هم رو پولش و

 حساب هم اون روي و تنهاست دست امروز حاجی و شده مریض هم شاگردش بگو
 ...» نکنند

 که... انداخت نگاهی بود شیرینی از خالی که کافه ایی شیشه یخچال به دكقن        
 . بود خالی

 را فروش شیرینی حاجی ي رفته در زوار کت ي گوشه و گذاشت پیش قدمی        
 : گفت و گرفت
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 کنید می تنگ رو خلقتون صبح سر نیست حیف میارید جوش چرا آقا حاج«         
 حتما  هم  موقع  اون  تا  کنید  در  خستگی  و  بیارم  چایی  یه  اتونر ب  من   تا  بنشینید  بفرمایید

 کنار میز اولین  روي را ها شیرینی حاجی...»         نداره دلخوري که این ... دیگه میان
 . : چرخاند قندك سمت به را نگاهش تنگش خلق همان با و گذاشت دستش

 کنم  می  جون  شب  تا  صبح...  نیست  مرام  تو  اصال...  دم  نمی  نسیه  کسی  به  من«          
 : گفت و کشید پیش صندلی فرز تندو قندك         »بیاد دستم نقد پول که

 ...»  بیارم چایی براتون تا بنشیند جا این  آقا حاج«         

 خوش  چاي  و  برداشت  تپل  و  پیمان  پرو  لیوان  یک  نشست  که  فروش  شیرینی  مرد        
 : گفت  و  گذاشت  بود  آورد  خانه  از  که  را  گردویی  پنیر  و  نان  ي  لقمه  کنارش  و  ریخت  رنگی

 پاي به ،هرچند خودمه کار هم گردو و پنیر و نون.... چایی بفرمایید آقا حاج«         
 ...!» بچسبه چایی این  کنار میکنم فکر ولی رسه نمی شما هاي شیرینی

 براق نیسلفو درون سلیقه با که گردو پنیرو و نان ي لقمه روي نگاهش مرد        
 . کرد می نوازي چشک جوري بد آن پنیر و گردو که... شد بودثابت شده پیچیده

 : گفت رفتن  وقت و خورد شده پیچیده لقمه همراه را چاي        

 یه این باشه... نزنم حرف حرفت روي که کردي گیرم نمک هستی زبلی دختر«         
 نداره اشکالی دفعه

 نقد اونم باشه دستم پولش باید ظهر تا بگو خان سهراب به ولی بمونه ها شیرینی...
 ...!» زرنگی  چقدر  فهمیدم  دقیقه  بیست  این   توي  که  نره  یادت  که  نمیکنم  سفارش...  نقد

 وبه ها شیرینی پی رفت نگاهش هم قندك رفت می که فروش شیرینی حاجی        
 ...! بود ازیرر س دهانش از آب شیرینی دیدن با خدا ي همیشه که افتاد نبات یاد
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 سینک کنار و شست را فنجان آخرین کاري ماجراي پر و کار پر روز یک از بعد        
 . گذاشت شویی ظرف سینک کنار کشیدوجایی بیرون را هایش دستکش و گذاشت

 راه گرد از فردا پس بود قرار که مسافرانش انداخت اش مچی ساعت به نگاهی        
 .. بودند خانه هن ساعت امشب.. برسند

 شامی  تا  شد  می خانه  راهی تاکسی  با  زدو  می  را جویی  صرفه  و  اتوبوس  قید  باید        
 ... کرد می فراهم مسافرانش براي

 حمیدو بابا که... بیاورد شغلش ناگهانی تغییر براي ایی بهانه چه بود مانده و        
 ...! کند قانع دم در را اش فیروزه مامان

 ي اجازه بود محال کند می کارگري شاپی کافی توي که فهمید می اگر حمید بابا        
 . میداد او به کردن کار

 که افتاد زبانش شیرین  نبات یاد به و گذاشت کناري رابه برهمش و درهم افکار        
 ... داد نمی آب به گلی دسته اگر شد نمی شب روزش

 جدا خوشی همه این  از را او زنی نازك و نرم صداي که بود خوش نبات با افکارش        
 : کرد

  »؟....هستی تو کرده استخدام گفت می سهراب که ي کارگرجدید اون پس«         

 و نبود سخت چندان است سهراب نامزد سودابه همان این  اینکه حدس خب        
 ...  خواست نمی سرشاري هوش

 ...!  نبود بد چندان هم کوپال و یال بی این  ي سلیقه گویا        

 زیر از قید بی که صاف بورو موهاي با بود،  دلبري خودش براي رویش پیش زن        
 هامورنی  رسید می نظر به تیره قدري که اش برنزه پوست با و آمده بیرون به شال

 . بود آورده وجود به عجیبی
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 کردو  لعنت  ار   شیطان...  گرفت  جان  چشمش  پیش  سهراب  هاي  خصوصی  ایی  لحظه  براي
 : وگفت کشید عمیقی نفس دهد نظم افکارش به اینکه براي

 ...» خوشبختم تون آشنایی از سالم«         

 : گفت و داد باال را رنگش اي قهوه و پهن  ابروي تاي یک سودابه        

 ...» ادبی با اومد خوشم...  نه«         

 . شد افروخته بر داشت پایین  به باال زا نگاهی که سودابه ي ادبانه بی لحن  از        

 حال در آمیزش تحقیر نگاهاي با و گذاشته پا غرورش روي درست کرد می حس        
 . است آن برگ به برگ کردن له

 کنج سمت به را نگاهش و نگفت هیچ و نشست ابرویش دو بین ظریفی اخم        
 . کشاند دیوار

 پر  را  آشپزخانه  فضاي  هایش  کفش  تق  تق  ايدص  و  گذاشت  پیش  قدمی  سودابه        
 : پرسید و کرد

  »؟....چیه اسمت«         

 : گفت شدو داخل سراسیمه سهراب که چرا...  نکشید دادن پاسخ به اما        

  »؟...رفتی کجا تو...  سودابه«         

 راه  به  که  برابريان  جنگ  از  فاتحانه  باشد  کرده  شروع  را  شیرینی  بازي  گویی  که  او  و        
 : گفت عشوه و ناز با و نشست آن روي کشیدو پیش را صندلی بود انداخته

 باشه مرد یه کردم می فکر کردي استخدام کارگر گفتی وقتی عزیزم.... سهراب«         
 ...» فرستاد می رو یک گفتی می بابام به بودي کارگر لنگ اگه تو....

 با و رفت قندك ي رفته فرو درهم ي چهره و ظریف هاي اخم پی نگاهش سهراب        
 : گفت محکم لحنی
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 تشریف تونید می نشده دیرتون تا هفت ساعت نباشد خسته رستمی خانوم«         
 ...»  ببرید

 ژاکتش و براشت صندلی ي دسته روي از را کیفش ها اخم همان حفظ با قندك        
 ... شد خارج آشپزخانه از تري کوتاه یفظ حا خدا و کوتاه ببخشید با و کرد تنش را

 : گفت آهسته گرفت قندك سرخابی ژاکت از چشم سهراب        

 ....» همراهتون به خدا«         

 را اش اشاره انگشت و داد تاب درهم را اش کشیده بلندو ابروهاي قندك رفتن  از بعد
 : گفت کردو اوروانه سمت به

 رستمی خانوم به و... کنی می دخالت من  کارهاي توي که باشه آخرت ي دفعه«         
 !» باشه یادت اینرو... احترامی بی

 خارج آشپزخانه از و برخاست صندلی روي از و گفت ایی کشیده ایش سودابه        
 . شد

 ظریفی اخم پی افکارش شدو ثابت او قرمز هاي دستکش روي نگاهش سهراب        
 .  بود تهنشس ابرویش دو میان که رفت

 . کرد می احترام به وادار را همه رفتارش با دختر این        

  

  

 تا داشت کم را حمیدش بابا و فیروزه مامان قهر فقط خستگی همه آن از بعد        
 ... شود کامل هایش خستگی کلکسیون

 نگاهی چشمی زیر آشپزخانه از و گذاشت کابینت کشوي داخل کردو تا را سفره        
 ... گفت می دیکته نبات به که انداخت حمیدش بابا به



 
 

www.cafewriters.xyz Page 133 

 سینک نزدیک جایی وکنارش کرد پر را فیروزه مامان و خودش بین  ي فاصله        
 : گفت وار پچ پچ و ایستاد

 یه سالم جز به اومده وقتی از که بابا... نکنید قهر دیگه شما خدا ترو مامان«         
 » ... نزده حرف من  با هم کلمه

 بکند نگاهش آنکه بی و گذاشت سینک کنار و شست را لیوان خانوم فیروزه        
 :  داد جواب

 بازم خانوم وقت اون بیمارستان ي گوشه بود افتاده مادربزرگت دارد حق خب«         
 ...» کرد می ردیف نیامدن براي بهانه

 : گفت بود بیرون به همچنان نگاهش درحالی کردو تر آهسته را صدایش کمی        

 حمید  بابا به  خدا  ترو  ولی... بدونید  باید  که  هست  هم  موضوعی یه  تازه  مامان«          
 گره ابروهاي همان وبا شد نگران حرف این  شنیدن با فیروزخانوم         »نزنید حرفی
  »بدونه؟ نباید بابات که... موضوعی چه:« پرسید و برگشت سمتش به شده

 ... برود دستش از کالم رشته که بود کافی درهم هاي اخم ین هم خب        

 : بگوید را دورغ کمترین  که بچیند هم کنار را هایش جمله تا شد پا اون و پا این  کمی

 پیشنهاد به ولی... خواست رو عذرم کردم می کار که کودکی مهد مدیر مامان«         
 ...» شدم مشغول شاپ کافی یک توي دوستان از یکی

 : پرسید و رفت باال کمی را صدایش خانوم فیروزه        

 اگه میدونی ؟... کجاست شاپ ؟کافی... هست کی دوستت این ... چی یعنی«         
 ...» بري ذاره نمی بفهمه ت بابا

 کمی  را  صدایش  کشیدو  محکمی  پوف.  داشت  خبر  تعصباتش  حمیدو  بابا  غیرت  از        
 : کرد تر آهسته
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 از.... نیست بدي جاي خدا به... دیگه بفهمه نباید بابا که میگم همین براي «        
 نیست  خونه  ده  ساعت  از  تر  زود  که  هم  حمید  بابا...    شب  هفت  تا  صبحه  هشت  ساعت

 حساب البد...  تو دست از امان...»         « دیگه اومدم من  هم موقع اون تا خب... 
  »؟... شدي دار صندوق دارو

 شاپ کافی و هست کی دوست این حاال بپرسد اش جمله دنبال خواست می و        
 : گفت حمید آقا که ؟....کجاست

 ....» بده من به چایی یه فیروزه«         

 دست دختر کرد می فکر که خیالش خوش فیروزه مامان پی رفت نگاهش قندك        
 بیش ساده کارگر یک که دانست نمی کندو می داري حساب شاپ کافی توي گلش

 . کند می زندگی سقف همین  زیر تر پایین  پله چند کارش صاحب و نیست

  

  

  

 به را هایش نفس گویا گذاشت،  می پا سودابه خانوادگی جمع به که وقت هر        
 ... کرد می خس خس اش سینه که بردند می اسارت

 شده سرازیر فیل دماغ از یاگو که ایی عمه و اش پرافاده هاي خاله و دایی آن با        
 ...! بود

 ...! داشت خود جاي دیگر که هم فرشچی        

 هایش محبت بودو تحمل قابل جمع این  توي سودابه مادر خانوم مرضیه فقط        
 ... داشت تظاهر رنگ کمتر
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 کمی را زانویش باالي دامن  نشست کنارش رسید،  راه گرد از خرامان خرامان سودابه
 گرفت  دستش  میان  را  سهراب  ودست  کرد  مهمانش  هم  تصنعی  لبخند....  کشیدر ت  پایین 

 ... 

 چشم ي پسرعمه شاهرخ ي خیره نگاههاي که نبود گوش دراز هم آنقدر خب        
 ... نشود متوجه را بود گردش در او پاهاي روي راحتی کهبه را سودابه چران

 پچ  بردو  او  گوش  بیخ  را  سرش.    آورد  بیرون  او  دستان  میان  از  نرمی  به  را  دستش        
 : گفت وار پچ

 وبازم یاد نمی خوشم دونی می ؟...پوشیدي می تر بلند دامن یه رديم می«         
 تصنعی  لبخند  همان  با  نکند  توجه  جلب  اینکه  براي  سودابه          »؟...کنی  می  رو  کار  این 
 جواب بکشاند هایش زانو روي به را دامن  کرد می سعی مدام که حالی در لبش روي
 : داد

 من از همش میاد خوشت.... کجاست مشکلش دیگه پوشیدم جوراب که من «         
 وار پچ پچ هم صدایش شدو مشت دستانش حرص از سهراب         »؟...بگیري ایراد
 .... 

 تر سنگین  پوشیدي نمی میخوره ات عمه درد به نازکی این به جوراب این «         
 .!» ..بودي

 روي را اش میوه ظرف دید زدن حرف درگوشی و پچ پچ حال رادر آنها که فرشچی        
 : گفت بلند صدایی با و گذاشت دستش کنار میز

 به  مدتها  از  بعد  باالخره...  اومدید  خوش  خیلی  خانوم  پروین ...  خان  سهراب  خب«          
 . » کردید نورباران رو خونمون و دادید افتخار ما

 . کرد  می  او  خرج  را  هایش  طعنه  و  کنایه  ادب  نهایت  در  و  ظرافت با خیلی  فرشچی        

 کشید اش طوسی کت ي لبه به دستی...! تصنعی هرچند بزند لبخندي کرد سعی        
 . شد جا به جا جایش سر کمی و
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 و برداشت میز روي کریستال خوري میوه ظرف از درشتی پرتقال خانوم مرضیه        
 : گفت و...کرد تلنبار خانوم پروین  بشقاب درون هاي میوه ي بقیه روي

 هر...  پسرمون دیگه که هم جان سهراب و هستند ما چشم نور خانوم پروین «         
 .» گذاشتند ما چشم روي قدم بیارند تشریف وقت

 : گرفت را همسرش حرف دنبال باالفاصله بود فرصتی پی که فرشچی و        

 ادامه  کردو  خانوم  پروین   به  رو  سپس!»          نیست  هم  این  غیر...  بله  که  اون«          
 یک محرمیت مدت دیگه ي هفته سه تا که دونید می افشارعزیز خانوم:         « داد

 هم ما بیامرز خدا مادر سال هم موقع اون تا و میشه سودابهتموم و سهراب ي ساله
... زندگیشون  سر  برن  توند  می  جوون  تا  دو  این  و  ستنی ایی بهانه  دیگه  و...شده  برگزار

 : کرد اضافه چابلوسی وبا»         

 .» دارند تشریف شیراز که جان سهراب عموي وخان شما ي اجازه با البته«         

 هرچی  اختیاردارید:«  گفت  کوتاه  و  نشست  لبش  روي  رنگی  کم  لبخند  خانوم  پروین         
 .» میکنیم رو کار ون،هم بدونید صالح شما که

 هایش قدم گام به گام و خورد می بهم حالش پیر روباه این  تظاهر همه این  از        
 . بود حفظ از را

 : گفت و گرفت دیگرش پاي مهمان را پایش ویک داد تکیه مبل به        

 و خونه سر بریم و بگیریم رو عقد مراسم تر زود هرچه ه بهتر موافقم هم من «         
 با و بست نقش رنگش قرمز لبهاي روي عریضی لبخند سودابه....»         زندگیمون

 ...  دوخت چشم سهراب با عشق

 قواره بد ي سینه گل آن با مشکی دامن  و کت آن توي که سودابه ي عمه اما        
 بند  پست  شدو  ش  براد  به  رو  کنان  اعتراض  رسید  می  نظر  به  قاجار  عهد  هاي  شازده  مثل

 : داد ادامه را سهراب فحر 
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 براي  عجله  همه  این   که  نکردیم  خاك  که  چغندر  شده  خاك  تازه  مادرمون  داداش«          
 پشت خانواده این  به دادیم رو دخترمون که همین  میزنند حرف تا هزار مردم....چیه

 ...» هست حرف سرمون

 که... مزشدر ق گداخته آهنی مثل سهراب گزیدو لب خجالت از خانوم پروین         
 : وگفت آمد قجرش عهد شوهر خواهر حرف میان به خانوم مرضیه

 اون فوت خاطر به که ساله یک من  دختر چیه فرمایشات این ..  خانوم عمه«         
 ..  است صیغه مرحوم

  »؟...نه یا بگیره سامون و سر باید

 : گفت همسرش حرف حرف ادامه و گرفت را بحث ي میانه فرشچی        

 خونه سر بره و بشه محضري عقد تر زود چه هر باید سودابه.... موافقم منم«         
 ...» بودند نامزد کافی اندازه به رو اندي و سال یک این ... زندگیش

 روي از لبخند و کرد اش غره چشم چاشنی کشیدي»  ایش« قجري خانوم عمه        
 ... شد نمی جدا دمی سودابه لبها

 ریه مهمان عمیقی نفس...داد می فرو را هاي حرص یک به یک که لیحا در سهراب
 گرفت  چرخید  می  سودابه  پی  نگاهش  مدام  که  سودابه  ي  پسرعمه  از  وچشم  کرد  هایش

 : گفت و

 براي بمونه  باید  عروسی  ولی  بگیریم  محضري  عقد یه  تونم  می  ندارم  حرفی  من«          
 گوش به گویی که سودابه...»  برند باال ي طبقه ي مستاجرها آیندهکه سال شهریور
 : گفت تري آهسته صداي با سهراب به رو نداشت اطمینان هایش

 من نگفتم بهت این  از پیش من  مگه ؟... میگی چی داري هست معلوم اصال«         
 چرخیده صفتش روباه پدر و سودابه ساز به کافی قدر به...»          نیستم بیا اونجا
 آن  روي  که  جمع  ي  خیره  هاي  نگاه  زیر...  بردارد  این  از  بیش  قدمی  دیگر  نبود  حاضر  بودو

 : گفت حرص پر و ریز دندانهایش میان از بود شده ثابت دو
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 مالی  توان  در  که کنه  می  زندگی  من  با  و میاد  جایی  من  زن  گفتم بهت  هم  من«          
 ....» باشه من 

دري به پشتیبانی دانست می که سودابه         ََ  کنار از... کرد ُتُرش روي دارد پدرش َق
 : گفت خانوم پروین  به رو هم در هایی اخم با شدو بلند سهراب

 مشکلی  چه  دونم  نمی  ولی  میکنم  درك  رو  سهراب  مالی  شرایط  من  جون  پروین«          
 ... » جهازمه سر هم خونه کنه فکر اصال...بخره خونه برامون پدرم نیست حاضر که داره

 پیروز کرد می تصور که جنگی از مسرور کشیدو بلندش موهاي به دستی سپس        
 : داد ادامه خانوم پروین  به رو است میدان

 لونه اون توي بیام نیستم حاضر من  ولی میگم رو این  جون پروین  ببخشید«         
 خواد می دلم دارم آبرو دوستام پیش من  کنم زندگی شهر وسط متري هشتاد موش
 ...» باشه کالس با جاي شهر،یه باال برج یه توي خونم

 هشدار  دید  را  سهراب  ي  برافروخته  رنگ  و  سودابه  رفتن   گاز  تخت  که  خانوم  مرضیه        
 : گفت دهنده

 ...» میزنی چیه حرفها این  سودابه«         

 بلند  جایش  از  دم  در  بگذرد  آن  از  راحتی  به  بتواند  که  نبود  چیزي  توهین   این   خب        
ش  صورتش  قسمت  ترین   پایین   تا  که  هایی  اخم  با  شدو َِ  : گفت  محترمانه  بود  آمده  ِک

 و برم کسی منت بار زیر ندارم دوست...کنم می تکرار هم باز گفتم بار یک من «         
 دوست  سودابه  اگه  دارم  پدري  ي  خونه  متري  هشتاد  آپارتمان  یه  ،   خونه  سر  داماد  بشم

 فسخ رو صیغه میرم فردا همین  صورت این  غیر در.... هکن می زندگی بامن  میاد داشت
  »میمالم تنم به هم رو چیزش همه پِی  و...  کنم می

 :  داد ادامه طعنه با فرشچی به رو برافروخته نگاههاي همان با سپس        
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 اش  شرمنده  این از بیش تونم  نمی  دیگه...!    رسیده  ما  به  زیاد  فرشچی  آقاي  از«         
 : گفت اي مودبانه و آرام صداي با شدو خانوم پروین  به رو         »باشم

 ....»  بریم شید بلند لطفا جون پروین «         

 ...  آمد گري مناجی به سودابه دایی فقط جمع آن از        

 خرج راه بی راه که خانوم مرضیه هاي رفتن  صدقه قربان به توجه بی سهراب اما        
 به  فرشچی  هاي  اخم  و  سودابه  هاي  گریه  و  بخورند  شام  بماندو  تا  داشت  اصرار  کردو  می

 ... آمد بیرون متري صد چند ویالي خانه آن از خانوم پروین  همراه

 پاییزي ابري آسمان به رو را سرش نشست صورتش توي که پاییزي سرد هواي        
 : گفت و گرفت ببارد تا رفت می باز که

  »نکن  دریغ ازم ور آرامش خدایا«         

 بن  به راههایش تمام و نگذاشت هم بر چشم خورشید طلوع خود تا شب آن و        
 . رسید بست

  

  

ر صداي با روزش         َِ  . شد برقی ي کره کره رفتن  باال ِقرِق

 روزه هر روتین کارهاي هم بعد و قهوه بوي آمد استقبالش به که چیزي اولین        
 در. داد مطبوعی گرماي رابه جایش خشک سردو هواي ،  کرد روشن  که ار  شومینه... بود
 : نوشت و رفت کافه کنج سیاه تخته سراغ به آخر

  آب به انداخت خواهم         ساخت خواهم قایقی        

  غریب خاك این  از شد خواهم دور        

 . کند بیدار را انقهرمان         عشق ي دربیشه که نیست کسی هیچ آن در که        
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 ... مواج دریایی در هم آن کشید هم را سهراب شعرقایق انتها در سپس        

 »کنان هو هو«  سرد هواي از حجمی شدو باز در که بود اش نقاشی پِی  نگاهش هنوز
 . واردشد داخل به

 : گذاشت پیش قدمی و گرفت جان لبش روي لبخندي مشایخ استاد دیدن با        

 کیک و چایی براتون آالن...  اومدید خوش... استاد خیر به شما صبح سالم«         
 به  و  آورد  می  بیرون  را  هایش  دستکش  که  حالی  در  استاد...»          میارم  رو  همیشگی

 : داد جواب رفت می شومینه میزکنار سمت

 شما  چایی  حتما  افتاده  راه  امروز  که  بورانی  بادو  این   توي..  خیر  به  هم  شما  صبح«          
 ...» چسبه می باشه لبخند یه کنارش که

 هم شکالتی کیک که را برنگش بوو خوش چایی زدنی هم به چشم در قندك        
 : گفت و گذاشت مشایخ استاد روي بودپیش کنارش

 ...» جانتون نوش...  استاد بفرمایید«         

 سیاه تخته روي ي نوشته به سر با نوشیدو را چاي از ایی جرعه مشایخ استاد        
 : کرد اشاره

         »؟....کشیدي هم رو قایقش نقاشی و سهراب قایق سراغ رفتی امروز بینم می«         
 : گفت و نشست لبش روي نرمی لبخند

 ...» میده آرامش خیلی بهم سهراب شعرهاي بله«         

 تا بود رفته فرو کمی آن وسط هک گردي نعلبکی داخل را چایش فنجان استاد        
 : گرفت سیاه تخته روي شعر از چشم و گذاشت نخورد رس احیانا آن توي فنجان

 به دانه اناري کنم می من:میگه که باشی شنیده باید هم رو سهراب شعر این «         
 .» بود پیدا دلشان هاي دانه مردم این کاش گویم می دل
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 : داد ادامه بود قندك چشمان به خیره نگاهش که حالی در سپس        

 ایی قصه چه...  بپرسم و بگذارم هام کنجکاوي کنار فضولی کمی دارم اجازه«        
  »؟...!بشه کشیده شاپ کافی این  به تو ظرافت به دختري شد باعث

 میز روي ي قواره بد کاکتوس به چشمانش که حالی در و زد تلخی لبخند قندك        
 : داد جواب بود دهمان ثابت

 عوض رو زندگیت میسر میشه باعث که جا بی اعتماد و حماقت یه ي قصه«         
 ...» کنه

 : پرسید جدي لحنی با و کشید هم در را هایش اخم استاد        

 که اذیتت احیانا و نیست که جوون تا دو این  به مربوط حماقت ي قصه این«         
 باز او سمت به را نگاهش و زد پدارنه نگرانی این  به شیرینی خندبل         »؟...!نکردند
 :  گشت

 سهراب  منظورم  افشار  آقاي  داشتم  مالی  مشکل  که  موقعی...  عکس  بر  اتفاقا  نه«          
  »دادند پیشنهاد بهم رو کار این داشتندو لطف و کردند کمک بهم خیلی ،  خانخاِن 

 وارد  سهراب  که  بود  نشده  محو  مشایخ  استاد  يهالب  روي  هنوز  جمعی  خاطر  لبخند        
 می بیداد نگاهش و صدا لحن  توي که ،سرمایی آورد همراه به خود با سرما موجی شدو
 ... کرد

 : گفت کردو استاد به سالمی قندك به توجه بی و        

 استاد.»         کنم می آماده قهوه براتون آالن موندم خواب امروز...  ببخشید«         
 : گفت بود آن اخبار پی نگاهش که حالی در کشیدو پیش را روزنامه

 این  قول به بخور یکی هم شما کنم می پیشنهاد.  خوردم چایی ولی ممنون«         
 ...» میچسبه خیلی سرما این  توي جوان بانوي

 : گفت و شد کشید قندك سمت به نگاهش سهراب        
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 من و رفته کافه خرید براي امروز مازیار ،  رستمی خانوم...خیر به تون صبح«         
 ...» بدید انجام تر زود رو آشپزخونه توي کارهاي لطفا تنهام دست

 و شد وارد سرد هواي حجمی با سودابه که بود نرسید راه میان اش جمله هنوز        
 می ن زمی به قدم چنان و... رفت پیشخوان سمت به ببند سرش راپشت در آنکه بی

 .... بود کرده پر را مشتري از خلوت ي کافه فضاي تمام هاي کفش صداي که کوبید

 هم  هنوز....  گرفت  او  از  چشم  و  داد  فرو  را  حرصش  پر  هاي  نفس  سودابه  دیدن  با        
 براي امروز دانست می و داشت جان چشمش پیش او ي گذشته شب هاي توهین 
 ... نداشت را وقت اول صبح ارانتظ اما....  آید می هایش کار توجیه

 بکند  سالمی  که  آن  بی  کند  کنترل  را  اشکهایش  کرد  می  سعی  که  حالی  در  سودابه        
 : گفت طلبکار لحنی با اما پربغض

 چرا ؟...زدم زنگ خونه تلفن  و موبایلت به بار چند حاال تا دیشب از دونی می«         
 شده  گره  هایی  اخم  با  کردو  آویزان  صندلی  ي  دسته  روي  را  کاپشنش  »؟....نمیدي  جواب
 : گفت فقط آهسته و کوتاه

  

  »بزنیم حرف آشپزخونه تو بریم بیا...بردي آبرومو پایین  بیار رو صدات

 که قندك ي روانه غضبناکی نگاه سودابه که بود برنداشته قدمی هنوز اما        
 : گفت کردو بود ایستاده میزي کنار بالتکلیف

 بریم....  باره  می  روش  سرو  از  فضولی  ،که  بزنم  حرف  کارگرت  جلوي  ندارم  دوست«          
 ...» راحترم اونجا من  ماشین  تو

 را سرش خواست می دلش و بود رسیده جوش مرز جایی تا تحملش ي آستانه        
 ... بکوبد دیوار به
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 در سمت به بلند قدمهایی با که حالی ودر زد دور را پیشخوان...  نگفت هیچ اما        
 : گفت قندك به رو رفت می کافه ورودي

 ....» برگردم تا باشه کافه به حواستون رستمی خانوم«         

  

 خشکی برگ پی نگاهش و نشست استخوانهایش میان پاییزي سرماي و سوز        
 ... بود آمده در رقص به سرگردان پاییزي باد دست به رفت

 کرد  می  سعی  که  حالی  در  کردو  نزدیک  بهم  را  رنگش  یشمی  ويلتپا  ي  لبه  سودابه        
 را بخاري نشستن  محض وبه...افتاد راه به ماشینش سمت به باشد سهراب با گام هم

 دو ي جمله اولین  با ماشین  وسکوت کرد اوتنظیم به رو را هایش دریچه و کرد روشن 
 : گفت که شکست سهراب ي زده یخ سردو ایی کلمه

 ....!» شنوم می بخ«         

 خیره بود شده کشیده آباد ناکجا به مستقیم نگاهش که او سمت به سودابه        
 : گفت ازعشوه پر لحنی با معترض و ماند

 گرفتم  تماس  بار  چند  دیشب  از  دونی  می....  خوبه  کردم  غلط  بگم  دیگه  نکن  قهر«        
 ...» کنم می خواهی عذر هم نوج پروین  از زنم می زنگ اصال ؟....!ندادي رو جوابم و

 هر پایدارسودابه نا شخصیت... میداد فرو گام به گام حرص با را سردش نفس        
 ... آورد می در رنگی به را او روز

 که  را  او  معلوم  نا  ي  نقطه  همان  به  رو  مستقیم،   و  خیره  نگاه  و  سکوت  که  سودابه        
 :  گذاشت سهراب بازوي روي را دستش دید

 کنم  زندگی  کوچیکی  اون  به  ایی  خونه  توي  تونم  نمی  میگم...    گفتم  چی  من  مگه  یزمزع
 که زندگیمون شروع بده اجازه....  بخره خونه برامون بابام بگذار کنی می لج چرا... 

.... باشه  باکالس  و شیک  ي  خونه  یه  توي داریم  بیا  برو  و  مهمونی  همش  اولش روزهاي
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 یکم...میزنی  جدایی  از  حرف  همش  تو  ولی  کنم  زندگی  متون  نمی  تو  بدون  و  عاشقتم  من 
 ...!» دیگه بیا راه من  دل با

 ....! دیدنی شد پا بر طوفانی درونش شنید که را جمله این  سهراب        

 کامل...    کشید  می  رخ  به  بیشتر  را  اش  مشکی  پرو  ابروهاي  که  هم  در  هاي  اخم  با        
 : گفت طوفانی.  برگشت او سمت به

 اندي  و  سال  یک  نیست  دور  هم  زیاد  که  نرفته  که  یادت...  اومدم  راه  دلت  با  کم«          
 .....» پیشه

 اوبر از چشم که حالی در کار طلب لحنی با و گذاشت پا حرفش میان به سودابه        
 : داد جواب داشت نمی

 ...» دادي رونق هم کارت و کسب به تازه ؟!هوم...نشد بد که هم تو براي«         

 شود  دار  جان  تا  رفت می  که  شهر  ترافیک  وبه  گرفت سهراب  از  را  نگاهش  سپس        
 : گفت حرفش ي ادامه ودر داد

 با هم روزگار تا بیا راه من  دل با یکم نزن من به سرکوفت قدر این  عزیزم پس«         
 ماشین  در  ي  هگیر دست  روي  را  دستش  بود  تحملش  فراي  دختر  این ...»         بیاد راه  تو

 : داد جواب طوفانی لحن  همان با کند باز را آن که این  از قبل اما فشردو

 هستی عاشقم اگه... کنم نمی تکرار دیگه و زدم بهت رو آخرم حرف دیشب«         
 به مارا و خیر به را تو صورت این  درغیر کن  زندگی خونه اون توي من  با بیا و کن  ثابت

  »مرخصی فرستادم رو هام حماقت دیگه و رقصیدم سازت با جوره همه....سالمت

 فین  کردو رو  را  اشکهایش  سالح  نیست  بیا  کوتاه  سهراب  دانست  می  که  سودابه        
 : گفت تر نرم لحنی با افتادو راه به فینش
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 از حرف ولی بزن داد سرم بار صد روزي...  عاشقتم که بگم جوري چه آخه«         
 کاغذي دستمال برگ شدو شل دستگیره روي از دستش سهراب         ... »نزن جدایی
 : گرفت او سمت به کشیدو بیرون

 دارن مردم خیابون تو زشته...نچلون غوره آب اینقدر دیگه بسه خوب خیلی«         
 همان میان شدو شیر بازم دید نرم را سهراب لحن  که سودابه...!» کنند می تماشامون

 : گفت هایش فین  فین 

 بتونیم بهتر و بشه عوض هوامون و آب تا....سفر بریم چندهفته بیا اصال سهراب
 ...  بگیریم تصمیم

 خیلی بریم،  جمعی دست خواهیم می گرفتندو ترکیه بلیط دیگه هفته براي ها بچه
 از.... بشه برگزار ترکیه توي قرار هم خوب کنسرت یه گفت می مستانه میگذره خوش

 ... آلمان میریم دوتایی هم طرف اون

  »؟...!چیه نظرت هوم

 چون نگردد نیکو بد اصل:« گفت می که گرفت جان ذهنش در المثل ضرب این        
 او از زدي می همش که هم قدر هرچه نبودو بشو آدم دختر این  »است بد بنیادش که
 ....! آمد نمی در زندگی زن

 :  برگشت سمتش به حرص پر        

 باید و هست شاپ کافی ي اجاره.... دارم مالی مشکل میگم دارم من  سودابه«         
 رو هام پول باید گذاشته اینها ي همه از....  بدم هم رو رستمی خانوم و مازیار حقوق

...»         زنی می ترکیه و اروپا سفر از حرف وقت اون تو کنم جور و جمع عروسی براي
 : کرد اضافه تاکیدي سپس

 ...!» باشه کار در عروسی اگه تهالب«         

 نشنیده را او آخر حرف بودند شده خشک اشکهایش ي چشمه حاال که سودابه        
 : داد جواب هیجان همان با و گرفت
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 ...» بیا تو فقط من  با خرجش سفر تمام..  کن  خرج تو میگم مگه«         

 کشید می رخ به را پولیش بی هبیرا و ه را سودابه که این  از میخورد بهم حالش        
 زنش  بود  نشده  غیرت  بی  قدر  آن  هنوز.  کوبید  می  سرش  بر  ظرافت  با  جماق  مثل  را  آن  و

 ...! بدهد را خرجش

 :  داد رویش پیش ترافیک حجم به را آن شدو سرد پاییزي سوز مثل نگاهش«         

 نداري اجازه هم وت.... باشه خودم جیب توي دستم که سفر رم می وقتی من «         
 میشه اضافه بهش یکی روزخدا هر که دوستات با شی بلند هستی من  زن که زمانی تا

 : داد ادامه بود اش چاشنی هم تهدید که لحنی با سپس...»         خارج سفر بري

 باشه این  غیر اگه نیست قسمی این  تر باال که... قسم واحد احدو خداي به«         
 خیلی هم حاال. مالم می تنم به رو چیز همه پی منم و میشه تموم ما بین  چیز همه
 ...» کنه آماده رو ها سفارش نیست کسی و میشه شلوغ کافه آالن شده دیرم

 . شد خارج کوتاهی سردو حافظی خدا با فشردو را در ي گیره دست باالخره و

  

 عاشقتم:«گفت شخود با و رفت او قدمهاي با هم سودابه نگاههاي رفتن  وقت        
 به من .. بگیري هم رو هام خوشی و تفریح جلوي نمیگذارم اما بدم دستت از ومحال...

 زندگی  خریده  پدرم  که  ایی  خونه  تو  میاي  و  کنیم  می  عروسی  سفر  از  بعد.  میرم  سفر  این
  »کنی می

  

         *** 

 ها  میز  تمام  اتقریب...  پاچه  دست  بعد  کمی  شدو  متحیر  گذاشت قدم  که  کافه  به        
 . بود رویشان پیش هم فنجانی بودو نشسته نفري چند دویا کدام هر دور بودو پر
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 آشپزخانه از دست به سینی قندك که رفت پیشخوان سمت به بلند قدمهاي با        
 : پرسید سهراب بزند حرفی اینکه از قبل شدواما خارج

 لبخند          »؟...کردي  آماده  ريوج  چه  رو  ها  مشتري  هاي  سفارش  رستمی  خانوم«        
 : گفت کردو سینی درون چاي فنجان دو به اشاره زدو نرمی

 ...»  چسبه می کیک با چایی سرد هواي این  توي که کردم قانع رو همشون«         

 کردو اشاره سر با بود نشسته کافه انتهایی ي گوشه که تنهایی زن به سپس        
 : داد ادامه

 گفتم بهش و بخور چایی نشد راضی رقمه هیچ که خانوم اون از غیر به البته«         
 ..» بیارید تشریف شما تا کنه صبر کمی باید

 : گفت نرم لخندي با آهسته برد می را ها سفارش که درحالی قندك        

 و بچسبه بهشون زوري هاي چایی این  تا بگذار مالیم موزیک یه هم شما لطفا«         
 را چاي فنجان لبخند با که قندك پی رفت نگاهش سهراب...!»         باشه حالل پولش

 ... گذاشت می مشتري میز روي

 ....! کرد می تر زده شگفت را او بار هر دختر این        

  

  

 ... بود شده تر خلوت قدري کافه        

 نبود ازش خبري وزنه که مازیار صندلی روي بردو را مشتري سفارش آخرین         
 .... نشست

 کفش توي آهنی بزرگ میخ یک کرد می حس که بود رفته راه آنقدر صبح از        
 ...! رود می فرو پایش کف به قدمی هر با که کرده خوش جا هایش
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 ي پایه بند کشیدو بیرون کفش دورن از بود رسیده ذوق ذوق مرز به که را پاهایش
 ... کرد صندلی

 مجنون نقش در که جوانی پسر به دوخت چشم و گذاشت اش چانه زیر دست        
 دنیا از وفارغ نشسته خورد می ها محصل به بیشتر که رنگ و آب خوش دلبرکی جفت

 : گفت خودش با...  کردند می تقسیم را هایشان قلوه دادندو می دل

 ...!»  ندهد شا لیلی به خرمن  سر هاي وعده و نباشد نامرد مجنون کند خدا«         

 کافه ي گوشه مجنون و لیلی از چشم نشست اش بینی زیر که قهوه تند بوي        
 . افتاد قهوه بزرگ ماگ به نگاهش و گرفت

 و نداشت ایی میانه بود کافئین  از سرشار که رنگ سیاه و تلخ نوشیدنی این  با        
 ... داد می ترجیح خستگی رفع براي را چاي لیوان یک

 تر نرم صدایی و نرم لبخندي با و گذاشت کنارش هم سیب پاي ایی تکه سهراب        
 : گفت نزدند هم ب الیت موزیک آن با را کافه خلوت که آنچنان

 ...» چسبه می خیلی سیب پاي کنم می فکر خودتون قول به«         

 گرفته تمسخر باد به را او کالم تکه ظرافت با کوپال و یال بی سهراب این  خب        
 اخم جاي به که بود لبخندي اولین  این  تقریبا سودابه پیش از برگشتن از بعد و... بود

 ...! شد می دیده صورتش توي درهم هاي

... بود شده دیدیش مانع که کشید هایش چتري به دستی کرد کوتاهی تشکر        
 .  داشت ایی العاده فوق يبو ،  برد باال اش بینی نزدیک جایی تا کردو بلند را قهوه ماگ

وچ  هب  به  «    برایش  ها  مشتري  که  سهراب  هاي  قهوه  از  آمد  نمی  بدش  خب        
 ... بنوشد انداختند می راه» هچه

 مهمان شکر رپ قاشق هشت تا هفت و برد هایش چتري به دستی هم باز        
 . آمد باال لیوان کمر تا شکر و کرد قهوه ماگ
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 روي از دارد نگه لبهایش پشت را هایش خنده داشت سعی که حالی رد سهراب        
 جان لبش روي هنوز که لبخندي با و ایستاد او دوقدمی در جایی شدو بلند صندلی
 : گفت داشت

 !» شربت شد که این... بودم ریخته شکر«         

 را ششیرین فوق ي قهوه که همانطور دادو چرخی ماگش درون را قاشق قندك        
 : گفت نوشید می جرعه جرعه

 ...»  نمیاد خوشم تلخش طمع از«         

 نگاهش  که  حالی  در  برد  فرو  دهانش  زدودر  چنگال  به  را  سیب  پاي  از  اي  تکه  سپس        
 : داد ادامه بود شده ثابت ماگ به

 نیریشی  مثل  خوب  هاي  طمع  کردوکنار  انکار  نمیشه  رو  تلخی....  واقعیته  یه  این «          
 موقع اون ،  میاد سراغت به زندگی توي خواه نا خواه و شینه می و شوري و ترشی و

 شیرینی  یک  با  اومده  زندگیت  سراغ  به  که  تلخی  طمع  و  بدي  خرج  به  سلیقه  باید  که  است
 .»  کنی رنگ کم ، 

 نگاه  میداد  گوش  او  به  خیره  که  سهراب  به  و  گرفت  اش  قهوه  ماگ  از  چشم  قندك        
 .  کرد اشاره آن به سر با و برد باال کمی را گام کردو

 ...»  کردم تلخم ي قهوه من  که کاري مثل درست«         

 چه با و. داشت دیگري بوي و رنگ هم حرفهایش که شد اي ریزه خاله محو        
 دهانش ي روانه هم سیب پاي ایی تکه نوشیدو می جرعه جرعه را اش قهوه اشتیاقی

 ... کرد می

 می گل هم جیک تو جیک کافه کنج که بود جوانی پسر دخترو پی نگاهش و        
 ... شنیدند می گل گفتندو

 ....! بود نظیر بی دختر این آرامش        
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 پیش محترمانه کشیدو بیرون تومانی پنجاه تراول سه پولش کیف از سهراب        
 : گفت و گذاشت قندك روي

 ...» کرد کم تون بدهی کل از رو تون حقوق اولین و ماهه آخر رستمی خانوم«         

 لحن  آن از دیگر که حالی در شد گره درهم هاي اخم شدوبا معذب کمی قندك        
 : پرسید کردو اشاره ها پول به سر با نبود خبري پپیش دقایق صمیمی

 از رو انتوم هزار هشتصد کل شد قرار ؟....! چیه براي ها پول این  پس خب«         
 دیگر  هم  او  که  حالی  ودر  شد  جا  به  جا  اش  صندلی  روي  کمی....»          کنید  کم  بدهیم
 : داد جواب نداشت لب روي لبخندي

 نداره بدهیتون به ربطی که حقوقه، اضافه این ... همونه قرارمون هم هنوز«         
 این  از  دارم  یقین   چون...  باشید  داشته  نیاز  پول  این   به  آمد  و  رفت  براي  کنم  می  فکر....
 به حرفی اومده پیش براتون مهد توي که مشکلی و کنید می کار من پیش که

 ...» نزدید خانوادتون

 سیاقی و سبک هر به حاال...خورد می بهم حالش داشت ترحم رنگ که چه ازهر        
 وقت دیر تا گردد می بر خانه به که شبها که دانست نمی او و... باشد خواست می که

 . فروشد می پریسا کمک به و بافد می بافتنی

 اخم همان  با  و  داد له سمتش  به  داشت  برایش کجی  دهن  حکم  که را  تروالها        
 : داد جواب سردش لحن و درهم تندو هاي

 سپس....»          کنید  کم  بدهیم  ازکل  روهم  مبلغ  این   لطفا...  ممنونم  لطفتون  از«          
 . شد روان آشپزخانه سمت به و بلند جایش از

 و آمدند می سراغش به یک به یک که متفاوت حس هزاران و ماند سهراب و        
 . بود بالتکلیفی آن اولین  کرد،که می خود درگیر را افکارش
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 می  که  گفت  و  ایستاد  روبرویش  وقیحانه  سودابه  هایش  التیماتوم  تمام  وجود  با        
 دست  از  را  باشد  خوش  دوستانش  با  تواند  می  که  را  فرصت  این   تواند  مینو  برود  خواهد
 ... ! بدهد

 اخمی با شدو بلند دخترش هواداري به پیر روباه همان فرشچی همیشه مثل و        
 :  گفت تصنعی

 به هوایی یه بره بگذار....! اینقدر دیگه نه ،ولی خوبه هم غیرت خان سهراب«         
  »تون سرزندگی برین .... گردهر ب و بخوره سرش

 هم را بود خوابیده حرفهایش پشت که منظوري و شناخت می پیررا روباه این        
 ...  نداري اعتراض حق یعنی این  که دانست می و...  فهمید می خوب

  »پاته نخوري پاته بخوري خالته کشک آش«         

 به آگاه خود نا هایش اخم و. شد دب حس از پر تلخ گفتگوها آن یادآوري از        
 . خورد رس پایین 

 یخچال از ساده کیک هم ایی تکه و گذاشت کاپاچینو کنار را پرتقال آب مازیار        
 : پرسید بود فکر غرق که سهراب به رو کشیدو بیرون

 سهراب          »؟...نیستی  خاکی  ي  کره  این   توي  که  کنی  می  سیاحت  و  سیر  کجا«          
 :  داد فرو هم را تلخش افکار تمام همراهش کشیدو عمیقی سفن

 ...!» پیش نه دارم پس راه نه و شدم سرگردان خاکی ي کره این توي«         

 مشتري پی نگاهش که حالی در و گذاشت سینی درون را کیک بشقاب مازیار        
 : گفت شد می داخل که بود جدیدي
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         »؟...!ترکیه سفر سر البد...شده دعوات سودي ازببا که معلومه نگفته«         
 :  داد جواب خسته لحنی وبا کشید اش خسته چشمان به دستی سهراب

 به منجر ما بین  حرفی هر. نداریم تفاهم هم سوزن سر یک حتی سودي و من «         
 هیکل پز اون با که مردي سودي و خوام می زندگی زن من ... میشه دعوا آخرم و بحث

 بهم ما رسیدن که موازي خط دو شدیم اون و من ....بده دوستاش پیش رو تیپش و
 ...!» محاله

 : گفت اماآهسته افروخته بر نداشت را سهراب ناراحتی تاب که مازیار        

 سودي شاپ کافی مشکل سر که دونم می اونجایی تا فقط من .... رفیق ببین «         
 رفتی کردو گل شناسیت حق و جوانمردي ي یهروح وتوهم کرد کمکت خیلی

 دندون این  سال یک از بعد چرا نفهمیدم هنوز ولی... شدید هم محرم و خواستگاریش
 قدر این  که داري فرشچی با ایی ردهب خورده چه دور اندازي نمی و کنی نمی رو لق

  »؟....!میاي کوتاه جلوش

 : گفت و داشتر ب را سینی شود جواب منتظر انکه بی سپس        

 ....» کرد یخ کاپاچینو بدم تحویل رو ها سفارش برم من «         

 سهراب  که  دانست  نمی  برادر  از  تر  عزیز  رفیق  این....  شد  کشید  مازیار  پی  نگاهش        
 ... دهد تاوان هایش حماقت ي اندازه به باید

 زندگی زارو اممت توانست می که نجومی اعداد با چک یک وسعت به حماقتی        
 با که افتاد فرشچی اسم به پیري روباه یاد به و.... دهد باد به را جون پروین  و خودش

 .... بود گرفته او از را چک این زیرکانه ترفندي چه

 همراه پارسا شدو باز ورودي در که رفت می پیش و پس تلخش افکار میان        
 .... شدند داخل اش همیشگی اِاِککیپ

 . داد  پر  را  تلخش  افکار...شد  کافه  وارد  نشاطشان  و  خنده  همراه  که  سرمایی  موج        
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 سفارش  ي  برگه  سهراب.....  برگشت  کافه  سالن  به  شد  تمام  آشپزخانه  در  که  کارش        
 :  گفت و گذاشت میز روي را ها

 » . کن حاضر رو ها شیرینی هم شما کنم می آماده را ها قهوه من تا«        

 کرد  پر  را  آنها  سفارش  طبق  و  چید  ردیف  به  را  ها  بشقاب  تیز  تندو  و  گفت  چشمی        
 خند  به  بگو  بودندو  نشسته  کافه  کنج  که  پسري  دختر  نفر  شش  جمع  پی  رفت  نگاهش.  

 نشسته دستشان کنار دلبرکی کدام هر که پسر وسه.... کردند می ردیف را هایشان
 . شد نمی جدا لبهایشان از لبخند و نگاهشان از بودوخوشی

 تمیز را دورش دستمال با و گذاشت بشقاب داخل را ایی میوه دسر از ایی تکه        
 . کرد

 رفت پیشخوان سمت به گذاشت مشتري میز روي که را سفارش مازیارآخرین         
 : کشید اش شده بسته موهاي به دستی

 مازیار...»         بیا زود هم خودت ببرم بده شد آماده ها بچه سفارش سهراب«         
 . شد راهی دست به سینی گفت را این 

 روي به را او گاه بی و گاه نگاه بودو قندك پی حواسش مدت تمام که سهراب        
 کوتاه صدایی با کردو اشاره آنها به سر با و گذاشت پیش قدمی دیدو می دوستانش

 : کرد نجوا گوش زیر

  »؟...بشی آشنا دوستام با ادخو می دلت«         

 ثابت  لبش  روي  نرمی  لبخند  که  چرخید  او سمت  به  آمدو  باال  سرش  آنی  به  قندك        
 . بود مانده
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 جواب اینکه از قبل و. کشاند دیگري کنج به و گرفت نرم لبخند آن از را نگاهش        
 : کرد تر آهسته قدري را صدایش سهراب دهد

 نشسته پنجره کنار که عینکی آقاي اون....  هستند سالمی و بخو هاي بچه«         
 خانومش  آبی  شال  با  دستش  کنار  خانوم  و  منه  دانشجوي  دوران  دوستان  از  و  پارساست

 ... » نیلوفر

 هم در نگاهشان اینکه از قبل کردو سهراب ي روانه نگاهی چشمی زیر قندك        
 . کرد  می  معرفی  را  آنها  یک  به  یک  که.دچرخان  سهراب  دوستان  سمت  به  را  سرش  بنشیند

 کنار  خانوم  کامپیوترو  مهندس  و  امیرعلی  اسمش  پارساست  کنار  هم  پسري  اون«          
 ...» سیمیِن  اسمش و نامزدشه دستش

 بود  نشسته  امیرعلی  نامزدش  چفت  که  نمکی  با  رو  سبزه  دختر  روي  نگاهش  قندك        
 . شد ثابت

 . ،چرخید بود نشسته کنارمازیار که مردي روي به نگاهش سهراب صداي با و        

 توي و عمومی وپزشک شهرام اسمش کنارمازیارنشسته که هم آقایی اون«         
 واسمش  شدن  آشنا  هم  با  تازه  دخترشه  دوست  کناردستش  خانوم  و  کنه  می  کار  درمانگاه

 ....» آناهیتاست

 با کشیدو را او آستین  ي گوشه رابهس که بود گردش در آنها پی نگاهش هنوز        
 . کرد همراه خود

 ...» کنم آشناتون هم با نزدیک از تا.... بیابریم اصال«         

 ضربان...!کرد می گیر غافل را او واقعا اوقات گاهی کوپال و یال بی سهراب این        
 دپیچی می گوشهایش توي صدایش که چنان کرد نواختن  به شروع طپش پر قلبش

 ... کند اعتراضی اینکه از قبل ولی
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 لحنی  با  جمع  به  رو  کردو  رها  را  او  آستین   ي  گوشه  سهراب  رسیدند  که  میز  کنار  به        
 : گفت محترمانه

 پروین  و من  خانوادگی دوستان از یکی رستمی قندك خانوم ایشون... ها بچه«         
 پذیرفتند  هستیم  تنها  دست  ارزیما  و  من   که  مدتی  وبراي  کردند  لطف  که...  هستند  جون

  »کنند همکاري کافه کارهاي توي ما با که

 کشید که عمیقی نفس با قلبش ضربان و شد قفل هم در دستهایش اختیار بی        
 . شد منظم

 ساده کارگر که داشت کوپال و یال هم خیلی سهراب این  شد عوض نظرش اصال        
 . کرد می معرفی انشدوست به محترمانه چنین  این را اش

 آن از خنده که لبی با و برد پیش دست سیمین شدند بلند احترامش به همه        
 :  گفت شد نمی جدا

 ...»   داري  قشنگی  و  خاص  اسم  چه  خوشبختم  آشناییتون  از  هستم  سیمین  من «          

 با دور ک دراز سمتش به دوستی دست دادو تکان سري او حرف تایید در آناهیتا        
 : گفت نمکی لبخند

 من ... کرد فراموش نمیشه راحتی به که دارید خاصی اسم.....سیمینِن  با حق«         
  »ترشدم قدیمی یکم شما اومدن با که خوشحالم و هستم جمع این  وارد تازه

 شدو  ثابت  داشت  مینیاتوري  صورت  که  زیبایی  قدو  بلند  دختر  لبخند  روي  نگاهش        
 : گفت لبخندش جواب در نرم و آرام

 ....» خوشبختم آشناییتون از«         

 ایستادو کنارش زدو دور را ومیز نکرد قناعت ساده دادن دست یک به نیلوفر اما        
 : گفت و بوسید را اش گونه
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 و گیر سخت سهراب که باشی خاصی دختر باید...  پارسا همسر و نیلوفرم من «         
 ..... » بشه همکارش خانوم یه هدش حاضر اخالق بد

 : داد ادامه کردو نگاه جمع به رو سپس        

 از حداقل نیاد گیرت هیچی اگه که.... اومدي خوش ما قاراشمیش اکیپ به«         
  »نمیمونی نصیب بی خنده

 زیر نگاه شدو بودند مانده جا بر پا همچنان او احترام به همگی که جمع به رو        
 دلنشین تبسمی با و بود ایستاده تماشایش به که کرد سهراب ي روانه هم یچشم
 . داد جواب

 تون صمیمانه جمع و شما با آشنایی از هم من... دارند لطف من  به افشار آقاي«        
 .» خوشحالم

  

  می جایش سر که درحالی و داد هول باال به بینی ي تیغه روي را عینکش پارسا        
 : تگف نشست

 هاي ذلیل زن جمع این  هاي مرد... رستمی خانوم اومدید خوش ما جمع به«         
 ... » ندارند لنگه تاریخ تو که هستند

 ! نیلوفر همه از بیشتر و نشست ها دختر لبهاي روي رضایت لبخند        

 نشستن به دعوت را قندك که حالی در و برداشت کناري میز از صندلی سپس        
 : پرسید کرد می

  »؟..یاد نمی امروز ؟.... خبر چه سودابه از سهراب«         

 که هایی اخم با... کشید پر خوبش هاي حس تمام دم در آمد که سودابه اسم        
 . داد جواب کوتاه و آهسته بود گرفت را پیش دقایقی لبخند جاي
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 » ...ترکیه رفت دوستاش دیروزبا.... یاد نمی نه«         

 اشاره سهراب به سر با شدو قندك به رو و رانوشید اش قهوه از ایی جرعه پارسا        
 : کرد

 ...!» اش نمونه یه هم این  نمیگم راه بی دیدید رستمی خانوم«         

 می آنها از یکی سر به سر دم هر پارسا بودو افتاده راه شان خند به بگو جمع        
 و  هوش  تمام  ولی آنجا  خودش  که  بود  سهرابی  پی  حواسش  تمام  قندك  ولی.. گذاشت

 . بود دیگر جایی حواسش

  

 با حالی در بلند گاه و کوتاه وگاه بود نوسان در هایش گریه میان نبات صداي        
 : گفت می کرد می پا را اشکهایش کوچکش مشتهاي

  .»نمیرم جایی اجازه بدون دیگه ببخشید خدا ترو قندك آبجی«        

 مدام  بودو  نشسته  مبل  روي  که  قندك  به  رو  و  گرفت  بغل  به  را  نبات  خانوم  پروین         
 : گفت و انداخت نگاهی ریخت می اشک

 این گذشت خیر به چی همه... شد پیدا که شکر رو خدا دیگه بسه مادر واي«         
  »کرد گریه بس از شد هالك بچه

 وادامه رفت ها پله سمت به داشت بغل به نهمچنا را نبات که حالی در سپس        
 : داد

 گریه بس از رفت نفسش بخوره بدم چیزي یه پایین  برم می رو بچه این من «         
 کارت صاحب  گفتی  بار  یه  یادمه  کارت  سر  برو  بزن صورتت  به  آبی  یه  پاشو  هم  تو...کرد

 ..» دماغه گنده خیلی

 حرف این  شنیدن با بود نشسته او روبروي درست اندکی ي فاصله با که سهراب        
 . داد فرو را آن ماندو جا لبهایش میان خنده و پرید باال ابروهایش
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 گل  دست  پسر  همان  قندك  دماغ  گنده  کار  صاحب  که  دانست  نمی  جونش  پروین         
 . است خودش

 رد شود سهراب جان نیمه لبخند و خانوم پروین  حرف ي متوجه آنکه بی قندك        
 : گفت  کردو  بلند  سر  نداشت  هم  رفتن   خیال  و  بود  شده  چشمانش  مهمان  اشک  که  حالی

 با که نیستم ضعیفی دختر من.  شدم زحمتتون باعث رستمی آقاي ببخشید«         
 تحمل  رو  زیادي  عصبی  فشار  کنید  باور  ولی.    کنم  گریه  زار  زار  بشینم  سختی  ترین  کوچک

 ...» میکنه ام دیوانه بیاد سرش بود کن مم بالهایی چه که فکر این.. کردم

 که بود باري اولین  این ...  بود او َترَ  چشمان محو سهراب و گفت می قندك        
 . دید می نزدیک از را او جذاب و عمیق چشمان

 سوزن و نخ با گویی که را اشکهایش بردو می دست خواست می دلش چقدر و        
 . کرد می پاك انگشتانش رس با را بودند شده متصل هم به

 و دوخت پایش زیر رنگ الکی فرش به را نگاهش شود مسلط خود به اینکه براي        
 و...کنند رفتار دل میل به بگذارندو سر پشت را عقل مبادا تا کرد مشت را دستهایش

 . کرد نجوا آهسته

 می خرج نیامده قاتفا براي رو اشکهات قدر این چرا دیگه بسه...  خب خیلی«         
 به و برداشت کاغذي دستمال شان بین  میز روي از شدو خم سپس....»         کنی

 : گفت و گرفت او سمت

 ... » کن پاك اشکهات... بگیر بیا«         

 در  که  نگاهشان.    افتاد  سهراب  دست  در  دستمال  به  نگاهش  کردو  بلند  سر  قندك        
 به که متفاوت نگاهی با دید را سهرابی بار ین اول براي اشکهایش ازپس نشست هم

 ... بود نشسته تماشایش

 به وحیا شرم سهراب چراکه کشید طول نگاه این عمر عمیق نفس یک قدر به تنها و
 ،تا کرد هایش ریه مهمان عمیقی نفس و بست فرو چشم قندك از وقبل آمد سراغش
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 سمت به که حالی در و برخاست جایش از آنی به و کند مخفی آن پشت را احساسش
 : گفت رفت می آپارتمان در

 شماره  ولی  بودند  نگرانت  هم  ها  بچه...    تنهاست  دست  مازیار...  میرم  دیگه  من «          
 ...» نباشند نگرانت و  گذشته  خیر  به  چی  همه  که گفتم  بهشون  نداشتند، رو  موبایلت  ي

 : گفت شدو بلند یشاج از نداشت ریختن  براي اشکی دیگر حاال که قندك        

 ناهار که قدر همین  کنم نمی معطل زیاد....  بیام همراهتون منم بدید اجازه«         
  »نزنه بابام و مامان به حرفی امروز از کنم وسفارش بدم بهش و کنم گرم رو نبات

 حالی در.  افتاد می دلنشینی انداز دست به او از کالمی هر با دلش که سهراب        
 بود لبانش کنج که نرمی لبخند باشدبا او چشمان غیراز جایی نگاهش داشت سعی که

 : گفت

 قدر اون کارت صاحب.کن  استراحت و خونه بمون...  هستی مرخصی رو امروز«         
 بد بهش گذاره نمی جون پروین  نباش هم نبات نگران.... نیست دماغ گنده هم ها

 . داد ادامه و نشست او چشمان توي اهشگن کردو بلندو سر سپس         »بگذره

 ...» بکنه شو بچگی بگذار....  نگیر سخت هم بچه اون به«         

 این...  رفت  او  پهن   هاي  شانه  و  سهراب  قدمهاي  با  نگاهش.....  سهراب  رفتن   وقت        
 و حیا ي سایه در که مردانگی بودو غیرت جنس از کوپالش و یال حاضر قرن سهراب

 رویاهایش مهمان خیالش که بود ها هفته و. کرد می مستاجرشان دختر جخر شرم
 جایش از.  افتاد سهراب نامزد سودابه یاد بازبه همیشه مثل هم بار این ولی.بود

 : کرد نجوا بردو آسمان به سر کردو لعنت را شیطان و کشید عمیقی نفس و برخاست

 ....» داره نامزد میدونم هست محواس... دیگه نکن نگام جوري این  خدایا«         
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 تخته دل در جایی و...اش سپهري نوع از البته...  کرد شروع سهراب با را روزش        
 : نوشت

  است خوشایندي رسم زندگی        

  عشق ي اندازه دارد پرشی         مرگ وسعت با دارد پري و بال زندگی        

 . برود تو و من  یاد از عادت ي طاقچه لبه که نیست چیزي زندگی

 . نشاند می پوستش زیر خوبی حس کردو می زندگی از پر را او شعر این        

 ...! وکوپالش یال بی نوع از البته آمد هم سهراب شد تمام که کافه کارهاي        

 . شد نصیبش کوتاه سالمی دادو بلندي خیر به صبح سالم        

 از بعد....شد کشید رفت می پیشخوان سمت به که او بلند قدمهاي یپ  نگاهش        
 دزدیدو می او رااز نگاهش بودومدام سنگین  سر که میشد روزي چند نبات شدن گم

 ...! هیچ دیگر میشدو ختم وخداحافظ سالم همان به بینشان حرف تنها

 اصال بود هدش ظاهر مارکوپولو نقش در که هم اش سوخته سیاه نامزد آن از        
 از بعد که بود فهمیده مازیار با هایش صحبت میان گریخته جسته و....نبود خبري
 . است خوش خودش براي خالصه و آورده در آلمان از سر ترکیه

 از  گویی  که  سوخته  سیاه  فکرآن  با  نداشت  دوست...    انداخت  اش  بینی  به  چینی        
 ... دکن خراب را روزش است شده سرازیر فیل دماغ

 و  خوب هاي حس از پر.  باشد انگیز خاطر ي شنبه پنج یک توانست می امروز        
 ....! شیرین  البته و مثبت

 حس همان همراه لبخندش... افتاد ظهر از بعد هفت ساعت ي مشاعره یاد به        
 هاي  غرغر  ارزش  اما  رسد  می  خانه  به  دیر  قطعا  دانست  می  که  هرچند...گرفت  عمق  خوب

 . داشت را فیروزه مانام
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 . شد کشیده بود همیشه از تر ساکت روزها این  که سهراب سمت به نگاهش        

 .. فهمید می را او سکوت همه این  علت خواست می دلش چقدر و        

 را مازیار صندلی رساند،  کافه پیشخوان به را خود و کرد طی را فاصله قدم چند        
 : پرسید ونرم ومالیم پیچید انگشتانش دور را شالش پر. نشست و کشید پیش

  »؟...!کنید  می  خرجم  محلی  بی  مدام  روزه  چند  که  کردم  کاري  من ....    افشار  آقاي«          

 و هوش دونگ شش ولی بود اش قهوه ماگ پی حواسش ظاهرا که سهراب        
 به مسلط اینکه نوشیدوبراي را اش قهوه از ایی جرعه چرخید،  می قندك پی حواسش
 : گفت کوتاه اما آرام لحنی وبا نگرفت قهوه ماگ از چشم باشد رفتارش

  »؟....مگه چطوره... نه«        

 کردو رها بود خورده تاب و پیچ هم در طناب مثل حاال که را شالش ي گوشه قندك
 . گذاشت پیشخوان رو بیهدف را دستش

  »؟...!نیستید قبل مثل که هزیرو چند نبات شدن گم از بعد.. آخه«         

 هفته چندین  بلکه... گذشته روز چند نه اما...  بود شده عوض بود او با حق خب        
 حالتش  خوش  بادامی  چشمان  و  مشکی  هاي  چتري  با  ریزه  خاله  این   به  احساسش  که  بود

 .... نشست می چشمانش پلک پشت مدام خیالش بودو کرده تغییر

....  است متعهد سودابه به وقتی تا که زد می نهیب خودش به مدت تمام و        
 . بگذارد هم بر چشم و ببند محکم را دلش پاي و دست

 فکر که بود خیال خوش چه سودابه.... میشد تمام دیگر ساعاتی تا که تعهدي        
 خوش  کنار  تلفن   پشت  از  دهدو  می  دائمی  تعهدي  به  را  جایش  موقت  تعهد  کرداین  می

 . کرد می ترسیم وتاب آب با را آن هایش یگذران 
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 بر قدم هم جفت که جوانی پسر و دختر ورود با و گذاشت پاسخ بی را سوالش        
 کوتاه شود ثابت او چشمان پی نگاهش مبادا تا کند بلند سر آنکه بی داشتند،  می

 : گفت

 ....» بگیر رو ها سفارش لطفا اومد مشتري«        

 کرد می رو زیر درو فصل هاي خرمن مثل را دلش سهراب تفاوتی بی همه این        
 لیلی  پی  نگاهش  کردو  قناعت  کوتاهی  چشم  ،به  کشید  جانش  و  دل  ته  از  عمیقی  نفس

 ....! رفت دیگري مجنون و

 گرانبها هدایاي فکر به که لیلی... دید می زیاد قالبی مجنون و لیلی ها روز این         
 ... داشت را اش لیلی به طمع چشم که مجنونی بودو

 . کردند می هم خرج دروغ کرور کرور دو هر و        

  

        

 "  هفتم فصل"         

  

 بشقاب و ها فنجان روي نگاهش و چید هم کنار ردیف به و شست هارا لیوان        
 ... کردند می کجی دهن  او به جوري بد ماندکه ثابت کثیف هاي

 و فیروزه مامان یاد به بازهم اما...برود مشاعره به تا کرد می يارقر  بی دلش توي دل
 . شد پشیمان افتاد که اش ابروهايهشتی

 با سهراب شدو باز آشپزخانه در که رفت می پیش و پس ونرفتن  رفتن میان        
 : گفت و داد تکیه کابینت بودبه سینه به دست حالی ودر.شد داخل نرمی لبخند
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... مندي عالقه هم مشاعره به.... داري که شعري طبع این  با که میکردم فکر«         
 ...!»  گیرند می رو سراغت و اومدند ها بچه

 که داشت حق نبات. کند جادویش تا رفت می باز اش جادویی صداي با سهراب        
حر مرد این  خوشگله خانوم لفظ با َِ  ....! شود می ِس

 اینکه وبراي...کشید رقصانش هاي چتري به تیسد کفی هاي دست همان با        
 محکم  را  دهانش  آب  رسید  ذهنش  به  که  فکري  تنها...  کند  باطل  را  سهراب  صداي  جادوي

 ... فرودهد

 نگران مامانم خونه برم که بهتر هم بعد و مونده هام کار از کم یه ممنون«         
 ....» میشه

 کرد می سرازیر وجودش در قندك ورحض که شیرینی حس از خوش سر سهراب        
 : گفت نرم صدایی با

 بدي  دست  از  اگه  رو  ها  بچه  ي  مشاعره...    بدي  انجام  تونی  می  هم  بعد  رو  کارها«          
 ...» دادي دست از رو خنده کلی

 از را سرش که حالی مازیاردر...  کند ردیف را هایش بهانه قندك اینکه از قبل و        
 : گفت بود دهر ک داخل در الي

...! شدي موندگار هم خودت بیاري رو قندك بري بود قرار تو سهراب...  بابا اي«         
  »دیگه بیایید...گرفتند رو سراغتون بس از کردند کچلم ها بچه

 لحن  همان  وبا  گرفت بود  نشسته قندك  آن  روي  کف  که  هایی  چتر  از  دل  سهراب        
 : گفت اش ساده و نرم

 .» بریم و بیار در رو هات کش دست....منتظرند همه که،  شنیدي«         

 می  استقبالش  به  هم  او  بود  این  بر  قسمت  که  حاال...  نداشت  ایی  چاره  گویا  خب        
 . کرد می فکري هم فیروزه هايمامان اخم براي. رفت
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 دهکشی طول کارش که فرستاد اش فیروزه مامان به پیامی و گفت چشمی نرم و کوتاه
 . رسد خانهمی به دیر و

 اش  قدمی  یک  در  بود  ایستاده  انتظارش  به  همچنان  که  سهراب  رفتن  بیرون  وقت        
 : گفت جادویی صداي همان با و ایستاد

 با کشیدو عمیقی نفس قندك...»         کن  پاکشون شده کفی هات چتري«         
 :  گفت خود

  »کنم پاك ذهنم از تورا ي عهنومم فکر تونستم می کاش اي که«         

  

         

 به رو نوشیدو را اش میوه آب ي جرعه آخرین  سهراب و قندك دیدن با نیلوفر        
 : گفت ها پسر

.»         کنیم شروع رو مشاعره تا باشید آماده اومدند هم سهراب و قندك ها بچه«         
 : داد ادامه شدو قندك به رو سپس

 این          »؟...  کنی نمی  شرکت  مشاعره ،توي  نشد عوض  نظرت...   جون  قندك«          
ه« تا را او قاراشمیش گروه ََ ه َت ََ  ... کشاندند می خوشی» َت

 : گفت و داد تکان نفی عالمت به سري آن حفظ شدوبا عمیق لبخندش        

 ....» باشیم بیننده فقط بار این نداره ایرادي اگه... نه«         

 :  کرد نجوا کوتاه گوشش زیر وجایی کشید پیش صندلی برایش سهراب        

 ...! نشست کنارش نیز خود و...!» جا این  بنشین «         

 حسی  و  پرید  باال  ابروهایش  شد  قندك  به  سهراب  خاص  ي  توجه  متوجه  که  مازیار        
 .  نشست صورتش میان تعجب مثل
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 مونثی هیچ براي جانش پروین  از غیر به دانست می و شناخت می را سهراب        
 ... کند نمی خرج چنینی این هاي محبت

 : گفت می که پرید نیلوفر صداي با افکارش        

 زنی  ِجرِجر بگم هم آالن از...  سمت این  خانومها و میز سمت اون آقایون خب«         
 .» نداریم هم آبی ور اون و آنجلسی لس ،شعر نداریم

 : گفت جانب به حق ایی قیافه با کردو نیلوفر به رو شهرام        

 و درس توي و سرم میاد یادم وقتی از و پزشکم یه من  خانوم نیلوفر.. بابا اي«         
لیه  ِقلِ   دارم  توپ  یه  شعر  بدید  تخفیف  یه...  نداشتم  کردن  شعرحفظ  وقت  بوده  کتاب َِ  ِق

 را هایشان خنده خانومها ترس از خندیدندولی زری ها پسر.»         بگم شد الزم اگه رو
 ... دادند قورت

 عاقبت و کردند مخافت بودند گرفته جدیدي حسابی را مشاعره که ها دختر        
 . شد آغاز خانومها با مشاعره

 : خواند چنین  این  را شعر اولین فاتحانه نیلوفر        

 حاال....»         بود ایام عهدي زبد گشته سر که ،  بود زال ي خانه در گربه یکی«         
 . کنند شروع »دال«  حرف با شعري که بود ها پسر نوبت

 حرف  با  که  بودند  شعري  لنگ  سه  هر....کرد  نگاه  شهرام  به  او  و  علی  امیر  به  پارسا        
 ... شود شروع دال

 به رو را شدستهای پارسا اما بنشیند پیروزي لبخند که رفت می ها دختر لبهاي روي
 : گفت کردو ها پسر

 ...» نباشید نگران میکنم حلش من «         

 : گفت ها دختر به رو محکم صدایی با سپس        



 
 

www.cafewriters.xyz Page 166 

 عهدي زبد گشته سر هم اون که بود زال ي خونه توي هم دیگه ي گربه دوتا«         
 ... دادند قورت سختی به را هایشان خند علی امیر و شهرام...»         بود ایام

  کرد پر را کافه فضاي ها دختر اعتراض صداي و        

 : گفت پارسا به رو معترض کشیدو درهم را ابروهایش سیمین  و        

 مشخص شاعرش و باشه داشته سندیت باید شعر نیست قبول پارسا آقا«         
 جواب جدي بود هیدرس خنده و شوخی ي روزنه همان به بازهم که پارسا...»         باشه

 : داد

....»         گمنامه شاعرش یکم فقط داره،  سندیت شعر.... نفرمایید خانوم سیمین «         
 . باشند دختر کننده شروع هم باز که شد باعث ها دختر اعتراض

 . خواند چنین  این داشت نمی بر اش علی امیر از چشم که حالی در سیمین         

 سمرقندو  بخشم  هندویش  خال  به.....  را  ما  دل  آرد  دست  به  شیرازي  كر ت  آن  اگر«          
 ... کنند شروع»  الف« حرف با که بود ها پسر نوبت حاال....»         را بخارا

 : گفت علی امیر که خورد می تاب هوا در سرگردانشان ي نگاهها        

 پا و رس بخشم هندویش خال به را ما دل آرد دست به شیرازي ترك آن اگر«         
 بخشد می که حافظ چون نه بخشم خویشتن  لکزم بخشم منگر.... را جان و دل و

 : گفت آناهیتا زدندو کف برایشان گاه خودآ نا جمع...»         را بخارا قندو سمر

 ....» شد آب دلم رمانتیک و عاشقانه چه...  اوه«         

 : شد او چشم در کردوچشم رسااپ به رو تنگ خلقی با نیلوفر        

 من براي تو وقت اون کنند می هم خرج ایی عاشقانه چه ببین  پارسا آقا بفرما«         
 ...» کنی می ردیف رو زال ي خونه هاي گربه

 .... شد آویزان شان لوچه و لب ها دختر و خورد هم بر مشاعره        
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 به رو نباشد مشهود آن در ایی خنده کرد می سعی که جدي ي چهره با آناهیتا        
 : گفت جمع

 میخوند  رو  قلیه  قل  دارم  توپ  یه  شعر  یه  اگه...    نشد  شهرام  نوبت  شکر  رو  خدا«          
  »؟...!میدادم رو جوابش باید شعري چه با من 

 و... ندارد را خنده همه این  گنجایش دهانش و لب دیگر کرد می حس قندك        
 . بود گرفته درد خنده شدتت از فکش

 دست  از  را  خنده  کلی بدي دست  رااز  مشاعره  اگر گفت  می  که  داشت  حق  سهراب        
 ... دادي

 شدو بلند جایش از.  داد می نشان را هشت که انداخت ساعتش به نگاهی نیم        
 : گفت لبش روي لبخند همان با

 و عشق که انگیز خاطره همشاعر  یه...  کنم نمی فراموش رو امشب ها بچه«         
 میرم اجازتون با میشه دیرم داره دیگه من ...میزد موج هاش کننده شرکت بین محبت

 :  کرد نجوا گوشش زیر و گذاشت پیش قدمی سهراب»         

 ....» رسونمت می بردارم رو کاپشنم کن  صبر«         

 دلش... بود جادویی و منر  که بیانش لحن  و سهراب حرف این  شنیدن با که واو        
 تند  کردو  اکتفا  کوتاه  تشکري  به  ولی.  کرد  سقوط  دلنشینی  سرازیري  در  شیرین  حسی  از
 .. شد خارج کافه از زدو کیفش و سرخابی ژاکت به چنگی تیز و

 : گفت می بودو آمده نیلوفر کشی منت به که شنید را پارسا صداي رفتن  وقت        

  »؟...میکنی قهر چرا دیگه آخه گم می شعر غزل غزل برات خودم عزیزمم«         

 گرفت شد می خارج کافه در از سرعت به که پایش گریز آهوي از چشم سهراب        
 : گفت خود با و



 
 

www.cafewriters.xyz Page 168 

 چندتاو ما فاصله و بري تونی نمی دوري خیلی راه من  پوش قرمز ي ریزه خاله«         
  سقف ویه است پله

...»         بنشینه تو دل کنار تا کنه می دل دل و شده اسیرت جوري بد که دل یه و... 
 . نشست چشمانش پشت خیالش سایه هم باز اما شدو محو دیدش از قندك

 که ایی پرنده حس.... داشت بهتري حس بود شده تمام صیغه مدت که حاال        
 . باشد شده باز رویش به را آبی آسمان درهاي

  

  

  

 ....  شد می شروع هم کافه رونق رسیدفصل می راه از که ستانمز  و پاییز        

 کنج به سرما سوز ي بهانه به نفره دو هاي گفتگو و گپ هواي به که دوستانی        
 جاي  یک  دنبال  به  هایشان  عاشقانه  براي  که  هایی  مجنون  و  لیلی  و  آوردند  می  پناه  کافه
 ... گشتند می گرم و دنج

 ایی  ریزه  خاله  همان  رفت  خودش  لیلی  پی  نگاهش  رسید  کافه  به  که  مازیار  همراه        
 . برد می دل حالت خوش بادامی چشمان کنار در براقش و مشکی هاي چتري که

 مشایخ استاد سمت به سر با و زد کوتاه ایی ضربه او پهلوي به آرنج با مازیار        
 : گفت داشت لبش کنج لبخندي که حالی کردودر اشاره

 !» شد آب دلم... کرده تور رو دافی چه امروز استاد ببین  سهراب«        

 پیرزن دیدن با و چرخید شومینه سمت به نگاهش باورانه نا البته و تعجب با        
 را هایشان قلوه و دادند می دل استاد با و داشت سر به سفیدي روسري که موحنایی
 : کرد نجوا گوشش زیر آهسته زدو نرمی لبخند...!  میکردند تقسیم
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 ... !» نکن  نگاه زشته مازیار«         

 قدمی یک در زده شتاب و هول قندك که بود نرسیده انتها به اش جمله هنوز        
 نگاه  توي  نگاهش  که  همین   اما  گفت  تر  زده  شتاب  خیري  به  صبح  و  سالم  و  ایستاد  آنها

 سر  با که  حالی  در  بریده  هیدبر  و  منقطع  شد  گم جمالتش  فاعل  و فعل  ،  نشست سهراب
 : گفت کرد می اشاره بلور عمه به

 یعنی...  منه  بلور  عمه  هستند  مشایخ  استاد  همراه  که  خانمی  اون.....افشار  آقاي«          
 ....» پدرمه ي عمه واقع در....  نیست که من ي عمه دونید می

...  بود شده سهراب رهیخ نگاهاي و قندك ي زده شتاب رفتار ي متوجه که مازیار        
 : گفت آمدو او داغون و درب و منقطع میانجمالت به ناجی مثل

 پدرتون  ي  عمه  خانوم  این   شدیم  متوجه  رستمی  خانوم...  خیر  به  هم  شما  صبح«          
 ....» هستند

 و آرام بار این و کند کش فرو هم با اضطرابش و هیجان تا کشید عمیقی نفس        
 ناتمامش هاي  جمله  کرد  می  نگاهش  سکوت  در  فقط  که  سهراب به رو لبق  از  تر  شمرده

 : داد ادامه را

..  ندارند موندن تنها به عادت و اومدند شهرستان از من بلور عمه افشار آقاي«        
 ...»  هستند من همراه فقط امروز همین  کنید باور

 مینیاتوري ي چهره محو سهراب و چید می را هایش جمله هم سر پشت قندك        
 ....  میبرد دل باز آرایشی هیچ بدون که بود اش ریزه خاله

 کافه  کنج  به  را  ونگاهش  گرفت  اوچشم  از  سختی  به  اما  بود  برپا  غوغایی  دلش  در        
 : گفت داشت آشکار خشی و خط که صدایی با و داد

 ....» رهندا ایرادي نیست توضیح همه این به نیازي رستمی خانوم«         
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 و هیجان تمام که ،چرا داشت را آتش رو آب همان حکم قندك براي جمله این        
 . شد باز هم نفسش راه و کرد کش فرو دم در اضطرابش

 آشپزخانه  به  و  گریخت  سهراب  ي  خیره  نگاههاي  زیر  از  تیز  تندو  کوتاهی  باتشکر  و        
 ... برد پناه

 زیر و گرفت قندك رفتن  از چشم بود دو آن پی سشحوا مدت تمام که مازیار        
 : کرد نجوا سهراب گوش

 »  میشناسمت دست کف مثل که نکن  ؟حاشا....خبریه قدیمی رفیق«         

 گام به گام که دلدادگی خبر هم آن... !  بود که خبري....  بود مازیار با حق خب        
 او سمت به نگاهش.نشست می دلش پود و تار میان و... شد می عجین  روحش با

 : داد جواب و چرخاند

 نگاهت  توي  دل  حرف  چون  ،   کرد  حاشا  نمیشه  رو  دل  حرف....  خودم  شفیق  رفیق«          
 ....!»  زبونت روي نه میشینه

 زد می موج مازیار صورت زوایاي در که هایی تعجب میان و گفت را این  سهراب        
 .  رفت و پیشخوان سمت به

  

         

  

 " هشتم فصل"         
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 و چاق و گنده شکم مردي باید قندك کار صاحب کرد می تصور که بلور عمه براي        
 چهره که ورزیده عضالت و پهن  هاي شانه و قامت و قد آن با سهراب دیدن باشد کچل

 ....!  بود خوشایند هم خیلی هایش تعجب کنار داشت هم ي مردانه ي

 اش صندلی روي کرد می برانداز وجب به وجب را سهراب نگاهش با که لیاح در        
 : گفت داد تکان تحسین  عالمت به سري و شد جا به جا

 ...!» ایی برازنده جوان عجب آفرین .... آفرین«         

 سنجاق  به  دستی  شدو  جا  به  جا  کمی  بود  سهراب  به  متعلق  که  صندلی  روي  سپس        
 را کسی بخواهد که جوري شده ریز چشمانی وبا کشید گلویش خیب ي زده زنگ قفلی

 : گفت باشد داشته نظر زیر

 و قند کار صاحب کردم می فکر ؟....! هستید شما من  قندك کار صاحب پس«         
ی خودت ي واسه ماشااهللا....!باشه گنده شکم و کچل و چاق مرد یه باید من  عسل

 : کرد اضافه چرخاندو اطراف به ار  نگاهش سپس..! »         هستی لی

  »؟....خوبه که هم کاسبیت کارو خدا شکر...  باریکال... باریکال«         

 دهانش  باآب  را  هایش  خنده  ،   نداشت  کردن  آماده  براي  سفارشی  دیگر  که  سهراب        
 : گفت مودبانه و انداخت خندید می ریز ریز که مازیار به چشمی زیر و داد فرو

 ...» دارید لطف شما ممنونم«         

 کرد  زندانی  لبش  پشت  را  هایش  ،خنده   بود  ایستاده  تر  سو  آن  کمی  که  مازیارهم        
 رسوا هایش لبخند اینکه براي و... کشید بود بسته پشت از که موهایش به دستی و

 ... چرخاند دیگر سمت به را سرش نشود

 گل دست بلور عمه اینکه از قبل و شتگذا مشتري میز راروي سفارش خرین        
 : کرد نجوا گوشش کنار و رساند او به را خود ،  بدهد آب به دیگري از بعد یکی را هایش

 ...» آشپزخونه توي بریم شد تموم کارم من بلور عمه«         
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 را او شدحرف می تعطیل هایش گوش خواست می وقت هر که بلور عمه اما        
 : کرد سهراب روبه کشید لبش دور را انگشتش دو گرفت می نشنیده

  »؟...داري بچه تا چند... چطورند وعیالت اهل خان سهراب خب«         

 به را هایش خنده هم باز سهراب اما شد آشکار لبخندش نیاورد تاب دیگر مازیار        
 : داد جواب مردانه و متین دادو فرو سختی

 ...» ندارم الیع و اهل خانوم عمه«         

 ... شد کشیده باال به نگاهش همراه سرش آنی به شنید می که چه آن از قندك        

 دختر  همان  ؟...میشد  چه  وسط  این  سودابه  پس...  ندارد  عیال  و  اهل  که  گفت  می        
 . بود سرازیر فیل دماغ از و...!بود کرده برنزه زیادي را پوستش که ي موبلوند

 تعجب میان بلور عمه صداي که رفت می پیش و پس حیرت و بهت میان هنوز        
 . نشست هایش

 جور  چه  ببینم  بگو  اصال  ؟....نگرفته  زن  حاال  تا  چرا  ایی  برازنده  این   به  جوون  خب«          
پل خواد می دلت داري؟ دوست زنی َُ  ...»  باشه پلم و ُت

 : داد ادامه و چرخید قندك سمت به نگاهش حرفش میان سپس        

  »؟...داري دوست نقلی و میزه و ریزه که این یا«         

 مانده  سالم  نبات  دست  از  که  آبرویش  نیمچه  همان  بود  آمده  بلور  عمه  گویا  خب        
 ... برود بریزدو آب جوب به بود

 امتداد هایش گوش تا داغی حس و بود شده دار تب خجالت از هایش گونه        
 .  داشت

 دست ببیند را آنها واکنش تا بچرخد مازیار و سهراب سمت به نگاهش آنکه بی        
 : کرد نجوا آهسته و انداخت بلور عمه بازوي در
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  »؟...میزنید چیه حرفها این... بلور عمه«         

 بود مانده ثابت سهراب عریض هاي شانه پی نگاهش که حنایی مو بلور عمه اما        
 : گفت کشیدو بیرون او دست از را یشزوبا حرص با ، 

 بلور عمه حب ،  رو وامونده این  کن  ول... برم هات زلفک اون قربون...  بابا اي«         
 جوون یه نوشت سر مورد در داریم بینی نمی مگه... بلور عمه میگی هی که خوردي
 ...!» بشه تبخ بد و بیاد گیرش ناسازگار بدو زن یه خوبه کنیم،  می اختالط برازنده

 روي محکم را دستش کف گرفت خود به قهقهه طرح لبخندش دیگر مازیار        
 . نکند پرواز اسمان به هایش خنده که گذاشت لبهایش

 جوش و حرص البته و مازیار هاي لبخند و سهراب خندان نگاه به توجه بی بلور عمه
 :  داد ادامه و کرد بهسهراب رو قندك

»          ؟... داري دوست دختري جور چه ببینم بگو برم هات زلفک اون تقربون خب«         
 : داد وادامه چرخید قندك سمت به نگاهش سپس

 از ،  کماالت با دار،  خونواده ،  نجیب ،  آفتاب ي پنجه دارم سراغ برات دختر یه«         
 ...» چکه می هنر هم انگشتش هر

 سفیدش هاي گونه خجالت از که آفتابش پنجه براي میزد پر دلش سهراب        
 . بود افتاد دلنشین گرهی ابروهایش میان و رنگ صورتی

 در اش شده محصور هایش خنده و برداشت دهانش روي از را دست کف مازیار        
 خنده  میان  و  آمدند  در  پرواز  به  صف  به  شد  می  پخش  هم  الیتی  موزیک  که  کافه  فضاي

 : گفت بلور عمه به رو هایش

 و تپل...  میکنی پیدا زن یه من ي واسه شو خیال بی رو سهراب خانوم عمه«         
 و چین  پر آن هاي گوشه کردو ریز را چشمانش باز بلور عمه....»         بهتره باشه مپل

 و انداخت بود بسته سر پشت از که مازیار موهاي به موشکافانه نگاهی و شد شکن 
 : گفت و کرد نثارش ایی کشیده »ایش«  همراه ایی غره چشم
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 ،  کنم می  تو  براي  هم  فکري  یه  بیا  بعد کن   کوتاه رو هات  زلفک  اون  برو اول تو«          
  »کنه گیس سر پشت از رو موهاش زنها این  عین  مرد داره قباحت واال

 دست  با  کردو  شود  تر  عمیق  دم  هر  که  رفت  می  لبخندش  که  سهراب  به  رو  سپس        
 : داد نشان را او

....!»         کنه تماشاش کنه می کیف آدم ست برازنده چقدر رو جوون این  ببین «         
 : داد میشدوادامه سهراب به رو حالی در سپس

 و تپل ؟ داري دوست دختري جور چه برم هات زلفک اون قربون نگفتی خب«         
  »؟...نباتی و نقل و میزه ریزه یا خواي می مپل

  

 شود پنهان لبهایش پشت لبخند تا داد فشار هم روي محکم را لبهایش سهراب        
 هایش  خنده  میان  بود  اش  ریزه  خاله  دلنشین   هاي  اخم  پی  نگاهش  که  حالی  در  سپس
 : گفت

 ....» خوبه نباتی و نقل و میزه ریزه همون خانوم عمه«         

 فهمید  خیسش  دستهاي  از  را  این  است  شدن  آب  حال  در  خجالت  از  کرد  می  حس  قندك
 : کرد نجوا او گوش کنار و گذاشت پیش قدمی. بود غرقآب که

 ....» مونده هام کار من آشپزخونه توي بریم بلور عمه«         

 ،  میشد  راهی  آشپزخانه سمت  به که حالی  در  و  شد  بلند صندلی روي  از  بلور  عمه        
 : مازیارگفت  به  رو  و  کرد  اشاره  میشد  پخش  آن  از  الیتی  موزیک  که  ها  گو  بلند  به  دست  با

 ...» بخونم نماز رکعت دو برم خوام می... رو جهنم در نفیر این  کن  خاموش«         

 را سرش ،  بود رسیده دوازده ساعت به تازه که انداخت ساعتش به نگاهی نیم        
 : گفت دل در گونه نجوا کشاندو باال سمت به کمی
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 باقی ساعت هفت این...  ها باشه بهم حواست بود قرار.... برم نتبوقر خدایا«         
 مازیار خندون لبهاي و سهراب تاب بی دل میان سپس....»         بگذرون خیر به رو

 ... شدند آشپزخانه راهی

         

  

. شد ماشین سوار وقتی از که چرا بود نبات دل باب زیارتی ، تفریحی سفر این        
 ...! داشت نمی بر خیابان از چشم هیجان با ماشین  ي شیشه به متصل تدم تمام

 را رنگش صورتی ي مقنعه... کند شیشه از دل سره سر و تاپ دیدن با عاقبت و        
 : گفت سهراب به رو کردو جدا سر از

 ...» شیم سوار تاپ پارك بریم خان سهراب«         

 از پیش خیلی کندو می تعلل قدر این  چرا اتبن دادن قورت براي دانست نمی        
 ...! کرد می را کار این  باید اینها

 : گفت هشداردهنده کردو نثارش ایی غره چشم        

  »؟....نبات«         

 بیخ  قفلی  سنجاق  حالی  در  و  گرفت  را  حرف  میان  رسیدو  نبات  داد  به  بلور  عمه  اما        
 : داد ادامه بگیرد خیابان از مشچ آنکه بی کرد می محکم را گلویش

 و آسمونه ي کله آفتاب تا ،  زیارت از قبل...  برم قربونت میکنی دعواش چرا«         
 بچه، این  هواي به هم ما بکنه شو بازي تاب بچه این  تا... پارك یه ریم می گرمه هوا

 ...» نپوسه دلمون و...  بخوره مون کله و سر به بادي

 چنین  این  که داد می قورت هم با را نبات و بلور عمه باید اصال....! شد عوض نظرش
 . کردند می درو دسته دسته آبرویشرا خرمن 
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 که.... چرخاند پنجره سمت به را سرش و کشید نشان و خط نبات براي چشم با        
 . ندید را هم هایش نشان و خط خوش سر نبات

 هاي اخم پی نگاهش که حالی در و گفت چشمی نرمش لبخند همراه سهراب        
 : گفت و کرد پارك خیابان کنار زدو راهنما بود اش ریزه خاله

 ...» رهرسس و تاب و پارك هم این... خوشگله خانوم بفرما«         

 کنار  را  کوچکش  دست...  خندان  هم  لبهایش  و  بود  براق  چشمانش  خوشی  از  نبات        
 : کرد واجن وار پچ پچ و کرد مشت قندك گوش

  »؟...گیري می هم پفک و پاستیل قندك آبجی«         

 ...  آورد وجد به هم را او رهرسس و تاب یک براي هیجان همه این        

پ هم را هایش اخم و فرستاد مرخصی به را هایش نباید و ها باید تمام با دنیا        
 ... داد ر

 : گفت و جنباند تایید عالمت به سري        

 .» گیرم می برات ،  برم قِربونت... باشه«         

 و....افتاد راه به تر جلو گام چند و گرفت را بلور عمه دست کنان لی ِللی نبات        
 بر گام اش لیلی  کنار  فاصله  اندکی  با  بلکه شانه  به شانه  نه  هم  قرارش  بی  دل  و  سهراب

 ...! داشت می

 و سالم روز هر         هم مگوي زهربگو آگاه         مه روبروي دریچه دو ما        
 ....  سالم         آینده روز قرار روز هر         خنده و پرسش
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 سهراب عطر که بار هر اما...  میزند قدم هایش ورویا خواب میان کرد می فکر        
 ... دارد حقیقت که کرد می باور..  پیچید می مشامش توي

 میداد جوالن امان بی خودش براي میان آن در دلی دو ،که دلش هاي تابی بی میان و
 زاده امام کاري آینه سقف به رو نگاهش کردو تر محکم گلویش بیخ رازیر چادرش... 
 : کرد نجوا و درخشیدکشاند می خورشید مثل که

 نگذارو  تنهام...    گذاشتم  سرم  پشت  رو  ها  شاید  و  باید  و  رفتم  دلم  پی...    خدایا«          
 واصرار  بود  تر  بزرگ  برایش  متري  چند  راکه  نمازش  چادر  نبات...»          باشه  بهم  حواست
 : گفت کردو گوله بغلش زیر کند سر به را آن حتما که داشت عجیبی

شنمه من  دیگه،  بریم شد تموم نمازش بلور عمه.... قندك آبجی«          َُ  .....» ها ُگ

 به کرد می دعا و گفت می ذکر لب زیر مدام که بلوري وعمه نبات ههمرا وقتی        
 هاست  دست  دور  به  دیدش  افق  ،   دیواري  بر  تکه  دید  را  سهراب  رسیدند،  زاده  امام  حیاط

 . کند می سیر دیگري درعالم و

 . نشد آنها حضور ي متوجه که بود دیگري دنیاي وصل گویی

 با و فرستاد ذهنش ي گوشه به را هایش منک چه...  بلور عمه صداي با سهراب        
 :  گفت جانی بی لبخند با و شد پا اون پا این اندکی کوتاه تاملی

 ...» خانوم عمه باشه قبول«        

 خودت براي رو آخرت و دنیا ثواب که جوون،  ببینی خیر...  باشه حق قبول«         
 ..» شد سبک دلم..  خریدي

 آفتاب  ي  پنجه  مثل  گلی  گل  نماز  چادر  توي  که  چرخید  قندك  پی نگاهش سهراب        
 قدم کرد،یک سقوط دلدادگی و خواستن  دلنشین سرازیري توي باز دلش...درخشید می

 : گفت نجوا شبیه چیزي آهسته و کرد پر را شان مابین  فاصله

 ... !» ریزه خاله باشه قبول«         
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 روي وقت هر که بود نرمی لبخند فقط ییجادو صداي آن به قندك جواب تنها و        
 ... کرد می تر تاب بی را ،سهراب نشست می لبش

 صورتی مقنعه... چادر بر عالوه بود شده راحت زیارت بابت از خیالش که نبات        
 گفت  می  ذکر  همچنان  که  بلور  عمه  همرا  زنان  بشکن   و  کنان  لی  لی  و  آورد  در  هم  رنگش
 . افتاد راه به قندك سایه به سایه حرمت حفظ با سهراب و. شد راهی

  

        * 

 و  کرد می  غوغا  ریحون  و  کوبیده کباب  بوي  رسیدند که تجریش بازار ته  کبابی به        
 ..! کرد می دآلب بردو می دل

 ... قندك روبروي و بلور عمه نزدیکی جایی سهراب و نشست بلور عمه کنار نبات        

 هم کنارش پیچیدو پیمان و پر ایی لقمه ،  کشید پیش را کباب سدی بلور عمه        
 : گفت شدو قندك به رو و گذاشت نبات دهان در و داد قرار تازه ریحون برگ چند

 بگیري  جون  بخور..    کنی  می  دست  دست  همش  چرا  بخور  برم  هات  زلفک  قربون«          
  »؟...!نه یا یباش  داشته جون باید کنی زایی زنده خواي می فردا پس... 

 دستش کنار که دوغی لیوان همراه را بلور عمه خواست می دلش چقدر که آخ        
 ...! داد می باد بر را آبرویش چنین  این  که داد می قورت بود

 کوتاه نگاهی بود شده سرخ خجالت از که اش ریزه خاله به چشمی زیر سهراب        
 . چرخاند دیگري سمت به را سرش کند پنهان را هایش خنده اینکه براي کردو

 سرش که حالی در پر دهان با بود رسیده جدیدي ي کلمه به هم باز که نبات اما        
 : پرسید داد می تکان اطراف به را

  »؟...!چی یعنی زایی زنده بلور عمه«         
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 ...! رسید  نمی  شب  به  روزش  داد  نمی  باد  بر  را  آبرویش  روز  یک  اگر  نبات  دیگر  خب        

 دستش  کف  و  کرد  خم  قدري  را  سرش  کرد  گاه  تکیه  میز  روي  را  آرنجش  خجالت  از        
 : گفت آهسته و گذاشت اش پیشانی روي را

 ...» بخور رو غذات میزنی که چیه حرفها این زشته نبات«         

 روانه دكنق سمت به ي لقمه که بلور عمه به رو بود شده گیج هم باز که او و        
 : پرسید متعجب شدو کرد می

  »؟...!بکنه رو کار این  میخواد قندکم آبجی چرا زشته زایی زنده اگه بلور عمه«         

 قندك که هایی خجالت میان کند مهار را هایش خنده نتوانست دیگر سهراب        
 .  خندید صدا بی و کوتاه اما ،  پروا بی میکرد آب کیلو کیلو

 دهان در کردو درست تر پیمان و پر ایی لقمه و کرد جدا کباب ایی تکه بلور عمه        
 لقمه  خودش  براي  که  حالی  در  و  باشد  هایش  حرفی  پر  براي  پایانی  ي  تانقطه  چپاند  نبات
 : کردگفت می درست دیگر ایی

 سر فیروزه دونم نمی من ... فهمی می رو چی همه بشی بزرگ... بخور رو غذات«         
رتق «طور کهاین خورده چی وت َِ   »؟....شدي» ِس

 :  پرسید بار این  کردو فراموش را زایی زنده ي کلمه نبات        

  »؟...چی یعنی سرتق بلور عمه«        

 نزدیک را دوغ لیوان بلور عمه بار این  که چرا ماند جواب بی سوالش هم باز        
 : گفت هم در هاي سگرمه با و داد خوردش به دوغ ایی جرعه و برد دهانش

 ...» جون بچه پرسی می دین اصول چقدر بخور رو غذات«         

 که نکرد جرات دیگر و داد فرو بود بزرگ زیادي دهانش براي که را اش لقمه نبات        
  ؟...چی یعنی دین  اصول بپرسد
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 که نبات و ربلو عمه از ونگاه داد هول قندك سمت به را کباب سینی سهراب        
 از آوایی آنکه بی و زد ایی اشاره سینی سربه با پنهانی...  گرفت بودن خوردن سرگرم

 :  زد لب شود خارج دهانش

 ...!» جونت نوش... بخور«         

 این سهراب وقتی نشود جانش نوش میشد مگر. نشست لبش روي نرمی لبخند        
 . میداد زششنوا نگاهش وبا ریخت می پایش به عشق چنین 

  

         

 همراه  تا  رفت  می  کردو  جمع  را  بندیش  بارو  هایش  خوشی  تمام  با  هفته  روز  اولین        
 . برود بود راه در که غروبی

 و.چرخید  می  ایی خورده  چهار ساعت  هول  ساعت  هاي  عقربه  رسیدند  که خانه  به        
 یا ترافیکه: « پرسید می ضمعتر  گرفت می تماس بار یک دقیقه پنج هر فیروزه مامان
         »؟...بردي  کجا  صبح  از  رو  بچه  و  پیرزن  اون....دختر  آخه....!  نمیشه  تموم  که  چین   دیوار
 باشد گرفته دزد گویی که بلور عمه کرد پارك خانه در راجلوي ماشین  سهراب وقتی

 : کرد سوال آرام اما ریز لحنی با کردو باریک قدري را چشمانش

 باید  جا  این  که  دونستی  می  کجا  از  نپرسیدي  آدرس  که  شما  خان  سهراب  ینمبب«          
  »؟...!بیاي

 ونیم چرخید بود نشسته پشت صندلی روي که قندك سمت به متعجب سهراب        
 رسید  آنها دوي هر داد به نبات هاي فضولی که بگوید چه نمیدانست....!  کرد نگاهی
 : گفت

 رو مامانش تازه...  دیگه ماست ي خونه صاحب پسر خان براسه...  بلور عمه«         
 .» جون میکنهپروین  صدا هم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 181 

 صدایی با و کرد نگاهی بود انداخته زیر به سر که قندك به چشمی زیر بلور عمه        
 : گفت. بود پیدا آن میان دلخوري که

 بزرگ  که  تپیداس  ناتتونوج  از...!نیست  غریبه  هم  همچون  خان  سهراب  پس«          
 به کلوم یه... داره بست و چفت زبونم که پیرزن من .... نیستند دار خبر هم ترهاتون

 چونه  خواهید  می  جوري  چه  حاال.  نکشونم  خودمون  دنبال  رو  بچه این   تا  گفتید  می  من 
ق ي ََ  .» کنید جمع رو بچه این َل

 کوچه درخت تک به سکوت در حرف بی بود قندك وضعیت نگران که سهراب        
 سر  اصال  که  حرفهایی  بین   نبات  نگاه  و.کرد  نمی  بلند  سر  خجالت  از  قندك  و  دوخت  چشم

 . چرخید می آنها میان آورد نمی در

 : گفت نبات به رو درهم هاي سگرمه همان با شدو پیاده ماشین  از بلور عمه        

 ...» مونده مشقت و درس... شو پیاده توهم برم هات زلفک اون قربون«         

.  آمدند بیرون ماشین  از دیگري از بعد یکی حرف بی نبات اش ودرپی قندك        
 ماشینش  در  کنار  بود  چسبیده  هایش  کفش  نوك  به  چشمهایش  که  حالی  در  نیز  سهراب
 .  ایستاد

 سهراب به رو و انداخت سرش روي را آن و کشید چادرش پر به دستی بلور عمه        
 : گفت بارید می آن از دلخوري که وآوایی لحن  همان با

 نگی  که  کردم  تشکر  اول....    کشیدي  زحمت  خیلی  امروز  جوون  نکنه  درد  دستت«          
 بودو گرم پفک و تاب به و سرم که نکن  هم خیال ولی...! بود نشناس نمک و ناسپاس

 خودت  براي  رو  حروم....!  ندیدم  رو  مشتاقت  نگاههاي  و  نشدم  شما  جیک  جیک  ي  متوجه
 این غیر... بنشینه دلت ور شب تا صبح و بیاد قندکم گذارم نمی دیگه وگرنه کن  حالل
 توي بیاد قندك کهبگذاره محاله اونم... باباش دست کف گذارم می رو چی همه باشه
 سپس....!»          نگفتی  نگی  ها  بعد  که  روگفتم  ها  این ....!    کنه  کار  شما  ي  خونه  قهوه

 :  گفت بارید می رویش رو سر از خستگی که نبات به رو کشید پرچادرش به دستی
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... چسبه می چایی یه سرد هواي این  توي... خونه بریم بزن و زنگ برم قربونت«         
... کرد  نمی  لقی  دهن   و  داشت  می  نگه  راز  که  بگم  رو  دختري  قصه  خوامبرات  می  بعدش

 ...» نمیرفت بیرون دهنش از حرف و

 که حالی در و گرفت را نبات دست بلور عمه...  شد باز تقی ايدص با که درآهنی        
 بودند ایستاده همچنان ماشین  کنار فاصله با که سهراب و بهقندك رو شد می داخل
 : گفت شدو

 بیایید زود. کنید تموم رو جیکتون جیک رسم می ها پله اون به پیرزن من  تا«         
 »  خونه

 ببنید  تا  بماند  قندکش  آبجی  کنار  خواست  می  که  نبات  هاي  اعتراض  میان  سپس        
 ... شد داخل و گرفت را او دست کند می جیک جیک جوري چه

 ...! قرارش بی دل و قندك و...نگفته حرف دریا دریا ماندو سهراب        

 سر گرفت بودند سپرده پاییزي باد به دل که او رقصان هاي چتري از را نگاهش        
 : کرد نجوا آهسته و دوخت خیابان سیاه آسفالت به مشچ و کرد خم

 اینکه از قبل و کنم می صحبت جون پروین  با امشب.... خانومه عمه با حق«         
 ...» خواستگاري میام ایران برگرده سودابه

 قرارادامه بی نگاهی با نرم و کشاند باال به را نگاهش و کند زمین  از چشم سپس        
 : داد

 می راضی هم رو تقدیر و سرنوشت و میرم دنیا جنگ به باشی راضی توکه«         
 ...  عشق وسعت به کرد می پیدا پري و بال سهراب ي جمله هر با او و...!»         کنم

 در دست بگوید چیزي آنکه بی و گرفت او از چشم آمد سراغش به که شرم        
 گذاشته  دستش  در  زور  به  بلور  عمه  رفتن   از  پیش  صبح  که  را  سرخی  سیب  بردو  کیفش

 که حالی در و گذاشت بود گرم هنوز که ماشین کاپوت روي را آن آورد، بیرون را بود
 ... ننشیند سهراب نگاه توي نگاهش کرد می سعی
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 : گفت نرم و کوتاه

 ... » دادیم زحمت بهتون خیلی امروز افشار آقاي.... ممنوم«         

 راهی نبات و بلور عمه همراه و شد داخل دیگري کالم و حرف بی و گفت را این        
 ... شدند خانه

 ...! حوایش سرخ سیب و قرارش بی دل ماندو سهراب و        

  

          

  

 محبوبه  دخترش  ي خانه  نیت  کردوبه  جمع  را بساطش بلور عمه  رسید  راه  از  که  یکشنبه
 ... رفتنکرد عزم

 روي را پایش یک داد می تاب هوا در را اش مدرسه ي کوله هک حالی در نبات        
 : گفت و کوبید زمین 

 موند کاره نصف که دیشب ي قصه پس اومدي تازه آخه...دیگه نرو بلور عمه«         
 و برداشت نداشت رو به رنگ که را مندرسش ساك و شد خم         »؟....میشه چی

 : داد وابوج کشید سرنبات به مقنعه روي از دستی

 مادر گفت زدو زنگ محبوبه دیشب که دیدي...  برم هات زلفک او قربون«         
 از دستش که باباش که نمیگن  شوهرش قوم نرم اگه... رفته خدا رحمت به شوهرش

 »  ؟...نیومد هم تسلیت براي که مونده جا کجا اش ،ننه کوتاهه دنیا

 گردنش  و  سر  به  قري  شدو  قندك  به  رو  ردک  می  باریک  را  چشمانش  حالی  در  سپس        
 : داد ادامه و داد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 184 

 این خوام می...  دارم اینجا تموم نیمه کار چند و گردم برمی لديج و رم می«         
  »بود شده خواه خاطر که بگم برات رو هاش دالوري و سهراب ي قصه بار

 کتانی  هاي  بند  شدو  مخ  پاچه  دست  و  هول  بلور  عمه  هاي  کنایه  گوشه  خجالت  از        
 : گفت اش فیروزه مامان به رو و. کرد بسته و باز هدف بی را نبات رنگ صورتی

 ....» ها رسید می دیر ترمینال به اومده آژانس...  کنید عجله مامان«         

 دوري پذیرایی سالن در ونگاهش داد قندك دست به آبی ي کاسه خانوم فیروزه        
 گرفت  بلور  عمه  از  را  دستی  ،ساك  نگذاشته  جا  چیزي  شدکه  راحت  الشخی  که  وقتی  و  زد
 : گفت و

 از خیالم تا..  میام باهاتون ترمینال تا منم گرفتم،  ساعتی بلورمرخصی عمه«         
 بگو  تسلیت  شوهرش  و  محبوبه  به  من   قول  از  برسون  سالم...    بشه  راحت  اتوبوس  بابت

 .» میزنم زنگ بهشون خودم برگشتم کار سر از که عصر چند هر... 

 به رو شدند می خارج در از همگی که حالی در و برداشت را اش کولی کیف نبات        
 : گفت بلند صدایی با بلور عمه

 و خان سهراب توش که تون راز برگردید شما تا باشه راحت خیالتون بلور عمه«         
 ...» نمیگم کسی به بودرو قندکم آبجی

 آبروریزي تمام همراه را او و انداخت می چاي داخل را رنگ صورتی نبات ایقین امروز
 . قورتمیداد هایش

 نگاهش  کنجکاو  که  خانوم  فیروزه  به  رو  و  کرد  جمع  لبش  روي  از  را  خنده  بلور  عمه        
 : گفت کردو چرخید می آنها بین

 ؟...شده  بال  و  تق  رس  قدر  این   ؟که...  خوردي  چی  بچه  این   سر  موندم  من   فیروزه«          
  »؟...میسازه کنارش قصه تا هزار بگم براش که قصه یه
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 سرش  روي  را  چادر  کشید  آسودگی  سر  از  ونفسی  شد  راحت  خیالش  خانوم  فیروزه        
 : گفت عجله با و انداخت

 ...» نشده دیر تا بلوربریم عمه...!  دیگه اس بچه«         

 واو... شد  »محبوبه  «دخترش  دیار  راهی  آب  کاسه یک  ي  بدرقه  وبا  رفت  بلور عمه        
 ...! داشت خود جاي که دل کرد می قرار بی هم هایش نفس.... که ایی کافه راهی

  

         

  

 حالی در تنگ خلقی با عاقبت و آمد کنان لی لی نبات اتوبوس ایستگاه خود تا        
 : گفت کشاند می خیابان طول به را نگاهش که

 اتوبوس  با  خوام  می  شده  دیرمون  که  آالن  جون  بچه  آخه...    کردي  خستم  نبات«          
  »؟...کردنه بازي ِلی ِلی وقت برسی،  موقع به که ببرمت مدرسه تا

 و زمین  میان دیگرش پاي بودو ایستاده پا یک روي همچنان که حالی در نبات        
 : گفت و کشید عقب کمی پشت از را اش مقنعه بود معلق هوا

 ....» میکنه سوراخ رو پام داره رفته سنگ کفشم توي قندك آبجی آخه«         

 نبات کفش و زد زانو پایش کنار و داد فرو دهانش آب با را حرصش تمام قندك        
 : گفت تکاند می را کفش حالی آوردودر در را

.. بیارم در برات تا گوب کالم یه میچرخه ریزي آبرو و فضولی براي فقط زبونت«         
  »مونیم می جا ما و میاد اتوبوس آالن

 سمت به که نگاهش و کرد حس خود کنار ایی سایه که نرسیده انتها به حرفش هنوز
 . ماند جا اش سینه درون جایی و شد حبس اش سینه در آمدنفس که باال
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 ... رفت پس قدم یک و گرفت را نبات دست و ایستاد سست پاهایی با        

 لقو لق پوري و داشت نام شاپور که همان برزخی چشمان همان با بود خودش        
 پوزخند هم هنوز....  لبش ي گوشه ي کننده مشمئز پوزخند همان با....میزند صدایش

 ...!  پرده بی و وقیح همانطور ،  داشت را رو و رنگ همان هایش

 ....!» تونبرسونم حاضرم من ... رفته تازه اتوبوس«        

 قدمی و گرفت را نبات دست انداخت طنین  گوشش توي که منحوسش صداي        
 جون خان ي خانه زمین زیر به هایش کابوس به برد می باز را او صدا این... رفت پس

رق  َشَرق«بندو  کمر  سگکه  جیلینگ  جیلینگ  صداي  و ََ  می  را  هوا  هدف  بی  که  چرمی  »َش
ق پوري...آمد می فرود جانی بی شیء روي و شکافت ََ قو َل ََ  نبات سمت به نگاهش َل
 : گفت آوري چندش لحن  با و شد کشیده

 ي خونه بار دو یکی... توپوله و خوشگل خودت بچگی مثل درست... خواهرته«         
 ...» بودمش دیده بزرگت مادر

 سریع  حرکت  یک  با  را  نبات  بود  کرده  احاطه  امان  بی  را  وجودش  تمام  ترس  که  او  و        
 و...رفت پس گامی هم باز و شد دو آن میان حائلی وخودش داد هول سرش پشت به
 : گفت لرزید می داشت یقین که صدایی با

 ...» کنم می شکایت پلیس به بشی مزاحمم اگه«         

 لبش  ي  گوشه  پوزخند  همان  با  و  کشید  هم  در  نمایشی  را  ابروهایش  لقو  لق  پوري        
 : داد جواب بود صورتش اجزاي زا جزیی گویی که

 بخواد پلیس نشنیدم حال به تا... نکن  در قوپی من  براي! ترسیدم.... اوه... اوه«         
 ...» کنه رودستگیره باشه داده همشهري یه به کمک پیشنهاد خاطراینکه به رو کسی

 ....! غییريت   کوچکترین  بدون  است  آور  وهم  شاپور  همان  این  کرد  پیدا  یقین   دیگر        
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 که اتوبوسی به را وخود کرد تند پا و کشید را نبات دست زدنی هم به چشم در        
 بود افتاده شماره به  که  هایی  نفس با و...  شد  سوار  رساندو بود  رسیده  ایستگاه به تازه
 جواب در و نشاند پایش روي را بود گیج که را نبات و نشست خالی صندلی اولین روي

 :  گفت فقط زده وشتاب تند او يها کنجکاوي

  

 اومدم....  برسی  زود  ،اگه  میزنم  زنگ  بهت  خونه  بیا  بدو  ازمدرسه  بعد  هم  تو...  بود  غریبه
 .» خرم می پاستیل خونهبرات

ق پوري رفتن  وقت         ََ قو َل ََ  دست برایش مضحک پوزخند همان با که دید را َل
 ... میداد تکان

 می  جا  به جا  دست  در  را  سنگک  نانهاي  که  حالی  در  هرابس  خیابان  سوي  آن  در  و        
 اتوبوس  کنار  قندك  با  کوتاه  گفتگویی  از  بعد  که  اندام  الغر  و  قامت  بلند  دید  را  مردي  کرد

 ... میداد تکان دست اش ریزه خاله وبراي ایستاد

 قد که ایی کشیده استخوانی صورت باآن مرد این  به ؟ولی.... چرا دانست نمی        
 ! نداشت خوبی حس بود کرده هم تر قواره بی را او اش افراطی الغري و لندب

  

         

 ... ندارند پایانی هایش دلشوره گویی و سرند درد ي زاده ها روز بعضی        

 آمده  فرود  هایش  لحظه  سر  بر  آواري  مثل  لقو  لق  پوري  صبح  که  دقایقی  ازآن  بعد        
 . داشت کم هایش ورهدلش میان را پریسا فقط بود

 می چاي اش روزنامه بساط کنار روز هر روال طبق که مشایخ استاد از را نگاهش        
 خلوت  که  وار  پچ  پچ صدایی  با فشردو را  همراهش  تلفن   تماس  ي دکمه  و  گرفت  نوشید

 : داد جواب نزند هم بر را کافه
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  »؟...خوبی...خیر به صبح سالم«         

 :  گرفت اوج شادي از صدایش قندك وار پچ پچ صداي شنیدن با پریسا        

 نمیشه  باورت...  عالیم  بگم  باید...  کمه  دارم  که  حسی  براي  خوب...    قندك  سالم«          
 گردند می بر اش خانواده که هفته قرارآخر و کرد خواستگاري من از دیشب کیان...!

 ...» خونمون بیاد خواستگاري براي ایران

 به  پشت  و  گرفت  بود  کرده  باریدن  به  شروع  نرم  که  ریزي  برف  از  را  نگاهش  قندك        
 :  نشست لبش روي خوشی از نرمی ولبخند شد شیشه

 و زده حرف موسی آقا و فروزان خاله با حتما پس...  میگم تبریک بهت خب«         
 ...» گرفته خواستگاري وقت

 : داد جواب بود مرزش حدو به وشیخ از ناشی که هیجان همان با پریسا        

 مطبش رهاي وکا شهرستان بره سر یه باید گفت می... بزنه زنگ قرار ولی... هنوز نه
 ...» کنه منتقل تهران بیمارستانهاي از یکی به رو خودش کنهو راه روبه

 : گفت نرم و آرام و. کرد نوازش را آن کشیدو سهراب ماگ به دستی نبات        

 حست  تمام  که  قشنگیه  اتفاق  عشق...  خوشحالم  برات  خیلی....  سالمتی  به  خب«          
 ... میکنه رو و زیر رو

 « 

 زمزمه  تر  آرام  صداي  با  و  کرد  تازه  نفسی  بار  این  بود  زده  هیجان  همچنان  که  پریسا        
 : کرد

 ...» گم چی من  بفهمی بشی عاشق الهی«         
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 دستش میان کامال را سهراب ماگ بار این  و تنشس لبش روي نرمی لبخند        
 می  قطار  را  هایش  جمله  هیجان  با  که  رفت  پریسا  حرفهاي  پی  حواسش  دوباره  و...گرفت

 : کرد

 که کیان مثل مردي میشه باورت....  برم فردا قرار و خونش کرده دعوتم.... تازه«        
 ...!» کنه خواستگاري ازم و باشه عاشقم تمومه چی همه

 : گفت وار پچ پچ اما وعصبی کشید پر لبش روي از لبخند        

 رابطه خواستگاري بیاد بگذار جات سر بنشین  سنگین ...  نکن  حماقت پریسا«         
 ...» خونش برو بعد بشه رسمی تون

 پر تندو و گرفت نشنیده اورا حرف کرد می سیر دیگري عالم توي که پریسا اما        
 : گفت شتاب

 پریسا...»          خطه  پست  کیان  االن  میزنم  زنگ  بهت  دیگه  فرصت  یه...    قندك«          
 . کرد قطع را تماس قندك حیرت و بهت میان و گفت را این 

 نبات... بکوبد دیوار به را سرش پریسا فکري بی همه این  از خواست می دلش        
 ...! کرد می رفتار تر عاقالنه اون از هایش ریزي آبرو منهاي

 کشید عمیقی نفس... داد فشار محکم هم روي و بست حرص از را چشمهایش        
 ... دید خود قدمی یک در جایی را سهراب کرد باز چشم وقتی و

 متوجه حتی که بود کرده مشغول خود به را ذهنش پریسا هاي فکري بی آنقدر        
 . بود نشده هم کوپالش و یال بی سهراب آمدن

 سختی  به  و  داد  چرخی  میزد  گیج  که  او  صورت  توي  کوتاه  را  مشتاقش  نگاه  سهراب        
 : گفت و کشاند کافه کنج ،به گرفت چشم او از

 ... »  خیر به صبح سالم
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 به را هایش چشم بود آمده سراغش به صبح از که نگیم و گیجی از شرمسار        
 : گفت گونه ونجوا نرم کشاندو زیر

 .» نشدم اومدنتون ي متوجه ببخشید... خیر به صبحتون...  سالم«         

 هماهنگ  هایش  نفس  با  را  قلبش  ضربان  تا  کشید  عمیقی  دمباز  و  مد  سهراب        
 : داد جواب شمرده و آرام و رفت دلبرش پی نگاهش آهسته سپس کند

 عصبانی هم خیلی و میزدي حرف تلفنت با که شدم متوجه...  نداره اشکالی«         
 ....» بودي

 اوج به پر و بال بی به شنیدنش با بار هر که کرد می جادو رایقینا او صدا این        
 ....! کرد می پرواز

 . باشد او جادویی صداي هم باز سکوتش امتداد تا نگفت هیچ        

 ي گوشه که حالی ودر آمد سکوتش میان به دید را او متتد سکوت که سهراب        
 : کرد نجوا و کرد اشاره کافه ي گوشه سیاه تخته به سر با بود رنگی کم لبخند لبش

  »؟... !بنوسی سیاه تخته پاي شعري خواي نمی امروز«         

 توي که را ماگش و گذاشت پیش قدمی بدهد جوابی قندك اینکه از قبل سپس        
 : گفت و گرفت بود مانده جا قندك دستان

 قهوه  برات  خودم  ماگ  توي  هم  من   بنویسی  رو  امروز  شعر  سیاه  تخته  پاي  تو  تا«          
 به  چشمی ریز و رساند سیاه تخته پاي به را خود کوتاه قدمهاي با. »          ریزم می

 گچ  لرزانش  دستان  با  و  انداخت  نگاهی  میشد  کشیده  او  قدمهاي  با  نگاهش  که  سهراب
 : نوشت و برداشت را

  شود می آب قطره قطره چگونه         ام دیده درون غم کن  نگاه        
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 هستیم  تمام          شود  می  آفتاب  دست  اسیر سرکشم  و  سیاه ي  سایه  چگونه        
 نگاه         کشد می کام به         برد می اوج به مرا ایی شراره         شود می خراب

  کن

 . شود می شهاب از پر من  آسمان تمام        

  

  

  

 آن  داخل  شکر  هم  پیمان  و  پر  قاشق  چند  و  گذاشت  میز  روي  را  قهوه  ماگ  سهراب        
 نگاهش  ربایی آهن   مثل  مدام  که گرفت  اش ریزه  خاله  از  چشم  سختی  به  و  کرد  سرازیر

 ...!  چسبید می او به

 در از که مشایخ استاد خداحافظی جواب در و گرفت سیاه تخته از دل قندك        
 : کرد نجوا کوتاه رفت می نبیرو

 ...» همراتون به خدا«         

 : گفت و داد هول سمتش به را قهوه ماگ سهراب رسید که پیشخوان کنار به        

 شدن مربا تا ایی فاصله. کردم درست داري دوست که جوري همون... بخور«         
 ... کرد  آن  ي  ضمیمه  هم  تاهیکو  تشکر  و  نشست  لبش  روي  نرمی  لبخند...!»          نداره

 کرد  جمع  را  دلش  پاي  و  دست  بود،   اش  ریزه  خاله  دلنشین  نگاه  قرار  بی  که  سهراب        
 : پرسید نرم بارید می که بود نرمی برف پی نگاهش که حالی در و

 »  ؟...چطورند خانوم عمه«         

 انعکاس گویی.. .پیچید می که مشتري از خالی کافه توي جادوییش صداي        
 ... کرد می قراري بی دلش چنین  این  که بود او قلب توي صدایش
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 : داد نجواجواب مثل چیزي آهسته و آرام اما و کوتاه        

 ...» دخترشون ي خونه شهرستان رفتند امروز... خوبن  ممنون«         

 اما کند مطرح را خواستگاري موضوع کردتا مرتب ذهنش توي هارا جمله سهراب        
 . شد اش نگفته حرفهاي و او،  میان حائلی موبایلش زنگ صداي

 در پرواز به خوبش هاي حس تمام روشن  ي صفحه روي سودابه اسم دیدن با        
 ...!  آمدند

 تر  دور  گام  چند  که  ازقندك  نگاه  و  کرد  مهمان  عمیقی  بازدم  و  دم  به  را  هایش  ریه        
 : گفت کوتاه و سرد فشردو را تماس ي دکمه و گرفت بود اوایستاده از

 ...» بفرمایید بله«         

 : زد فریاد بلند بود آمد وجد به سهراب صداي شنیدن از که سودابه        

  »؟...بپرسی رو حالم نباید وفا بی شده ذره یه برات دلم... عزیزم سالم«         

 هایش دلخوري رسید می گوش به ضوحو به که سودابه صداي شنیدن با قندك        
 : کرد نجوا وآرام برداشت را قهوه گ ما و کرد پنهان رنگی کم لبخند با را

 ....»  ممنونم قهوه براي«         

 ... افتاد راه به آشپزخانه سمت به کالمی و حرف بی سپس        

 قربان که هسوداب صداي با و.شد روان او پی هم دلش نگاهش همراه سهراب        
 .  گرفت اش ریزه خاله از چشم رفت می اش صدقه

  

         

 کرد می سنگینی اش شانه روي کوهی وسعت به سودابه با کوتاهش ي مکالمه        
 ... 
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 به پا پشت...  نبود اش ریزه خاله بند هم دلش و نبود جون پروین نگران اگر        
 ... میداد ترجیح خفت ن ای به را زندان خنک آب و میزد چی همه

 لباس  کند،  جور  و  جفت  را  عروسی  مقدمتات  تا...ایران  برگردد  خواست  می  سودابه        
 حاال  عزیزم:  گفت  می  بارید  می  آن  از  منت  که  حرفهایش  میان  و  بود  خریده  هم  عروسی

 ...» بخره خونه برامون بابام تا بده رضایت نداري پول که

 می دار به رحمانه بی را آن کالمش هر وبا برد می تارج به را او غرور سودابه        
 . آویخت

 و فشرد اش پیشانی به را دستش کف و کرد ستون پیشخوان روي را آرنجش        
 که....!    رفت  می  پیش  و  پس  افکارش  سردرگمی  و  کالفگی  و  دلش  هاي  دري  به  در  میان
 و بود شناور آن روي سرخی گل غنچه یک که.....دید را داغی چایی فنجان رویش پیش

 ...! کرد می غوغا عطرش

 او به خیره که نشست براق بادامی چشم جفت دو روي ،نگاهش کرد بلند سر        
 . کرد می نگاهش

 : کردوگفت تر نزدیک او به قدري را فنجان قندك        

 خیلی آرامش براي میگه بلور عمه انداختم سرخ گل چایی توي افشار آقاي«         
 رسیده راه از تازه مشتري سمت به دیگري حرف بی سپس         »جان نوش... خوبه
 . بگیرد را او سفارش تا رفت

 ایی جرعه میداد عشق بوي که سرخ گل عطر از بود شده پر مشامش که سهراب        
 : گفت خودش با وار زمزمه و نوشید را ازچاي

 ...!» بره دستم از آرامش و شقع همه این  بگذارم که محاله«         

 که درهم  ایی  چهره با  مازیار  شدو  باز  کافه در  که  بود حرکت  در  قندك  پی نگاهش        
 از قبل اما...آمد پیشخوان سمت به بلند قدمهاي با داشت دورنش آشفتگی از حکایت

 : گفت او به رو پرسان نگاهی با متعجب سهراب بزند حرفی اینکه
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 مازیار         »؟...!برگشتی زود چرا بري دکتر نبود قرار مگه ؟.... مازیار شد چی«        
 : داد جواب و کشید ناکش درد هاي شقیقه به دستی

 که  صبح  گفت  می....  گرفت  تماس  بامن   پارسا  که  بودم  درمانگاه...!  برم  که  نشد«          
 کالنتري توي هم آالن و کرده تصادف ایی مدرسه بچه یه با سرکار بره خواسته می

 کسی  مشهد  رفتند  و  کردند  کشی  نیلوفرقشون  همراه  به  هم  اش  خانواده  کل....بازداشته
 این اومدم.بود خاموش موبایلت کنم خبرت که زدم زنگ بهت... برسه دادش به نیست

 ....» شده چی ببینم کالنتري برم و بگم رو

 برداشت  صندلی  ي  دسته  يرو  از  را  چرمش  کاپشنش  زدنی  هم  به  چشم  در  سهراب        
 و رفت می کافه در سمت به بلند قدمهاي با کرد می روشن  را موبایلش که حالی در و

 : گفت

 آدرس.میزنم زنگ بهت شد خبري میرم،  من بمون...  نیست خوب حالت تو«         
 .... » کن یپامک برام رو کالنتري

 می خارج کافه از عجله با هک رفت کوپالش و یال بی سهراب پی نگاهش قندك        
 . شد راهی او همراه دلش شدو

 دلی  از  را  این .کرد  نمی  رهایش  دمی  دلواپسی  و  دلشوره  ولی  ؟...  چرا  دانست  نمی        
 .... فهمید جوشید می خوردو می قل هم در سرکه و سیر مثل جهت بی و خود بی که

  

          

  

 " نهم فصل"         

 بوق چندین از بعد که گرفت را شان خانه ي شماره دوم بار براي لرزان دستانی با        
 ... میرسید اشغال بوق به متوالی
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 ...  شدند تر رنگ پر هایش دلشوره نشست کافه دیواري ساعت روي که نگاهش        

 بخواهد اینکه تصور از... بیمارش ذهن و رفت لقو لق پوري پی فکرش تمام و        
 ... شد می منجمد افکارش برساند نباتش به آزاري

...  است سهراب ي خانه ي باال ي طبقه مستاجر قندك بود فهمیده تازگی به که مازیار
 و گرفت قندك لرزان دستان از را ونگاهش داد قرار وانیلی کیک کنار را آبپرتقال لیوان
 : گفت

 شیطونه  خیلی  خواهرت  مشنید  سهراب  از  کردي  گم  رو  پات  و  دست  چرا...    دختر«          
 خانوم پروین  بزن زنگ اصال دوستش ي خونه باشه رفته قبل ي دفعه مثل شاید... 

 زنگ  که بود  نرسیده  انتها  مازیاربه  ي  هنوزجمله...»          باشه  ایشون پیش  اصال  شاید
 عمیقی نفس سهراب ي خانه ي شماره دیدن با.زد دامن  را هایش دلشوره موبایلش

 . فشرد را ماست دکمه کشیدو

 هاي قطره خوشحالی انداخت طنین  گوشش در نبات خوش سر و شاد صداي        
 .  آمدند چشمش پشت تا و شدند اشکی

 رشته آش هم با قرار...  هستم خانوم پروین  پیش من ...  قندك آبجی سالم«         
 ....» نره یادت پاستیل ها دادي قول خونه اومدم بدو من . بخوریم

 ...  بود برگشته بدنش به جان... نه که نفس        

 آهسته و کرد آن مهمان قند حبه چند و گذاشت رویش پیش آبی لیوان مازیار        
 : گفت

 ...» نمونده روت به رنگ بخور«         

 : گشت بر هایش لب به هم لبخند شنید که را خانوم پروین  صداي        
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 گفتم  پدرت  به  ولی  بگیرم  تماس  نتونستم  مادرت  با...  شینبا  خسته  مادر  سالم«          
 رفت یادم رشته آش پی رفت حواسم مادر ببخش... نشن نگران تا منه پیش نبات که
 ...»  بگم هم تو به

 ما دردسرهاي... شماست مزاحم همیشه نبات کردید لطف.  خانوم پروین  سالم«         
 ..» نداره تمومی شما براي

 رمقش بی هاي زانو به هم جان ،  کرد حافظی خدا که ،سهراب جوِنجون روین پ با        
 نگاهش و نوشید بود کرده درست برایش مازیار که را قند آب از ایی جرعه گشت،  باز
 تقسیم را هم با هایشان قلوه و دل و بودند نشسته کافه کنج که پسري و دختر پی
 .  رفت کردند می

 همچنان هایش دلشوره چرا دانست نمی ولی.... شد راحت نبات بابت از خیالش        
 ...! بود برجا پا

  

         

 ...  بگذارد سر پشت را شب پایانی ساعات تا رفت می دردسر پر یکشنبه        

 نمی یاریش ایستادن براي دیگر و بودند داده سر ذوق ذوق نواي و ساز پاهایش
 :  گفت معترض لحن  با و گرفت او دست از را مازیارسینی...کردند

 سراغت  سهراب...    خونه  برو  بیا  گذشت  هم  هشت  از  ساعت  شد  دیرت...    دختر«          
 بیا.... رفتی که گفتم و نباشم تنها دست من  تا مونده بگم نکردم جرات گرفت می رو

 ....» میدم انجام رو کارها بقیه خودم من  برو

 آن با مازیاررا آمد نمی هم دلش ولی دبو شده که دیرش بود او با حق خب        
 . بگذارد تنها دست مریضی

 : پرسید و زد جانی کم لبخند بارید می آن از خستگی که نگاهی با        
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  »؟...  اومد بهوش خبر چه بچه اون از«         

 : داد جواب و زد دوري بود همیشه از تر شلوغ امشب که کافه توي چشمهایش        

 آزاد پارسا تا ندادند رضایت هنوز مادرش و پدر ولی اومد،  بهوش خدا شکر آره«         
 ...» بگیره رو اونها رضایت تا مونده سهراب و بشه

 به  که  داشت  حق سهراب...    نشست  قندك  دلنشین   ي  چهره  روي  نگاهش  سپس        
 . بازد به دل ظریف صورت این  سادگی

 : گفت و کرد جدا او رااز نگاهش        

 دونم ونمی کردي کمکم خیلی کافه کارهاي توي نبود خوب حالم که امروز«         
 با بود شده معذب مازیار پرواي بی نگاههاي از که قندك...»          کنم تشکر چطوري

 : داد جواب سردي لحن

 .» دادم روانجام ام وظیفه فقط من  نیست تشکر به نیازي«         

 صبر کنی نمی پیدا راحتی به ماشین برف این توي بگوید که خواست مازیارمی        
 همراه را اش سرخابی ژاکت شتاب پر تندو قندك ،که کنم خبر آژانس برایت تا کن

 .» شد خارج در از کوتاهی خداحافظی با و برداشت کیفش

 آوري یاد با... کشید عمیقی نفس نشست اش گونه روي که سرما و برف سوز        
 و سهراب حیاي و جبح یاد به...  نشست پوستش زیر خوبی حس مازیار هاي رفح

 . شد خوشی از پر هم دلش افتاد که هایش دلواپسی

 بود رسیدنش دیر دلواپس و گرفت می را او سراغ مازیار از کوپالش و یال بی سهراب
 دیگر ي دقیقه چهل تا فرستادکه پیامک فیروزه مامان براي و شد عمیق لبخندرويلبش

 در مسافران خیل وقتی.... ردادس مانتواش جیب داخل به را موبایلش و است خانه
 رنگی  زرد  تاکسی  پی  نگاهش...  زد  هم  را  اتوبوس  قید  دید،   خیابان  ي  گوشه  را  مانده  برف
 ...  زد ترمز پایش پیش بود آن راننده ژیگول جوانکی که پراید یک که چرخید می
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 را رویش... شود ماشین  این  سوار بود محال کردند می هم قطعه قطعه اگر خب        
 آب وبرف فشرد گاز روي را پایش پراید ژیگول ي ،راننده شد دور قدمی چند و گرداند بر

 بی هم را قندك و آمد در پرواز به شتاب پر ماشین  چرخ هاي الستیک زیر ي شده
ه. «  نگذاشت نصیب ََ  کشید اش گلی و خیس مانتوي به ودستی گفت غلیظی...» َا

 آوردند هجوم آن به مسافران از جمعی و ایستاد رنگی زرد تاکسی سوتر آن کمی.... 
 .... 

 ماشین....    کرد  پاك  را  آن  روي  نشسته  برف  و  کشید  خیسش  هاي  چتري  به  دستی        
 گردن کرد ترمز پایش پیش ،  طاس سري با بود چاقی پیرمردي اش راننده که شخصی
 :  گفت کشیدو

 جایی تا سواربشید میخواي اگه میرم میدون تا ولی نیستم کش مسافر من«        
 ...» نمیاد گیرتون ماشین  برف این توي....برسونمتون

 سوار  و  کرد  کوتاهی  وتشکر  زد  دریا  به  دل  عاقبت  که  بود  مردد  ماندن  و  رفتن   بین         
 . شد

 باز سختی به را چشمش هاي پلک خستگی از نشست عقب صندلی روي وقتی        
 کوتاه دقایقی وبراي شد چیره برف تماشاي ي وسوسه به خستگی اما...داشت می نگه
 ي همه که کرد اش کالفه فیروزه مامان بهم متصل هاي پیامک... گذاشت هم بر پلک
  »؟...خونه میرسی کی و کجایی« بود جمله یک تکرار آنها

 : گفت کند اعتراض قندك که این  از قبل و پیچید فرعی اولین  توي پیرمرد        

 ...» رسیم می تر زود کوچه پس و کوچه از ترافیکه اصلی خیابون«         

 دلواپسی پراز دلش زدند که شهر تاریک و تنگ هاي کوچه پس و کوچه دل به        
 : گفت مودبانه اما ترسیده لحنی با و شد

 ...» میشم پیاده من  اریدد نگاه جا همین  ممنونم جان پدر«         
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 و تنگ کوچه به نگاهی قندك شد متوقف بعد کمی و گفت ایی آهسته ي باشه مرد
 در شود پیاده اینکه از قبل اما نشست در ي دستگیره روي ودستش انداخت تاریک
 اینکه  از  قبل  و  شد  ماشین   سوار  باد  مثل  و  جدا  درخت  پشت  از  ایی  سایه  زدنی  بهم  چشم
 ... افتاد راه به دیگر بار ماشین  شود پیاده قندك

 شرارت  که  بود  شاپور  برزخی  نگاه  دید  که  چیزي  تنها  کوچه  روشن   و  تاریک  دل  توي        
 . نشست گلویش زیر بعد ایی ثانیه که چاقویی برق کردو می ُشُره آن از

  

  

 ... آورد بند را نفسش راه و آوارشد سرش بر قندك ملتمس صداي        

 آهسته  بار  این   و...بازگشت  را  آن  دوباره  و  رفت  قدم  چند  را  اتاقش  عرض  طربمض        
 : پرسید تر

  »؟...کجایی بگو... اومده سرت بالیی چه میشم خفه ازنگرانی دارم«         

 حالی در سپس ندید چیزي تاریکی جز زدو چرخی تاریکی دل توي نگاهش قندك        
 : داد جواب بماند اقیب پچ پچ حد در صدایش داشت سعی که

 ...!» کجام نمیدونم و دزدیده رو من  سادیسمی یه«         

 را دستش کند می سقوط انتهایی بی چاه ته به کرد می حس قندك کالم هر با        
 : گفت شمرده شمرده و کشید کوتاهش موهاي توي

 کجا ببین کن  جمع رو حواست خوب بعد و بکش عمیق نفس یه... دلم عزیز«        
  »؟...داره قرار چی اطرافت و هستی

 شب سکوت و تاریکی جز بازهم و داد چرخی شب دل در را ونگاهش برداشت سر        
 : داد باشدجواب مسلط خودش به کرد می سعی که حالی در...! نشد عایدش چیزي
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 ...» بینم نمی هیچی... ! تاریکه خیلی جا این «         

 : گفت و گرفت التماس رنگ لحنش بار این ...استیصال همه این  از هکالف سهراب        

 کجایی  بدونم  باید  ده  صدو  بزنم  زنگ  میخوام  کن   جمع  رو  حواست  خدا  ترو  قندك«          
 ...!»  بدم آدرس پلیس به تا

 قدم  چند  هدف  بی  و  کند خرابه  دیوار  از  دل  شاپور  پاي  خش  خش  صداي  با قندك        
 : پرسید می متصل که شنید می همچنان را سهراب صداي فتر  تاریکی دل تو

  »؟...میگم چی فهمیدي قندك«         

 دست ناگهان که دوخت روبرو به را اش ترسیده نگاه و گذاشت پاسخ بی را او سوال
 ... سردي

 روي  دستش  از  موبایل  شدو  پرتاب  جلو  به  قدمی  و  زد  ضربه  کتفش  به  پشت  از  نیرومند
 . افتاد زمین 

 :  زد فریاد و کشید محکمی جیغ        

 ...!» عوضی آشغال نزن دست من به«         

 نفسش  بود،   آن  ي  زمینه  پس  باد  هوهوي  شنیدکه  می  گنگ  و  دور  را  قندك  صداي        
 صداي.شد مشت دستهایش فشردو هم بر را هایش چشم و... ماند جا اش سینه توي
 . کوبید می اش سینه به پروا بی غیرت درد از که شنید می را قرارش بی قلب

 محکم  پشت  رااز  او  دستهاي  بود  مسلط  قندك  به  بلندش  قد  ي  واسطه  به  شاپورکه        
 :  گفت و گرفت

  »؟...نبود کیفت توي موبایلت مگه ؟...میزدي حرف کی با«         

 بود گرفته دستانش میان تر محکم پشت از را او دستهاي که حالی در سپس        
 :  گفت و برد گوشش نزدیک کمی را وسرش شد خم
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 فقط بزن جیغ خواد می دلت هرچی برسه دادت به که نیست کی هیچ اینجا«         
 ...» نکن فراموش رو کردن التماس

 خط  پر  صدایی  با  کشیدو  دیگري  جیغ  قندك  دادکه  هول  جلو  به  گامی  را  او  سپس        
 : زد فریاد خش و

 ...!» نزن من  به رو کثیفت دست«         

 . گرفت را قندکش هاي جیغ جاي سکوت و شد قطع ارتباط        

 گوشش در زنی ي شده ضبط صداي که گرفت را شماره دیگر بار لرزان دستانی با        
 ...» باشد می خاموش نظر مورد مشترك دستگاه.« پیچید

 گرفت  دستهایش  میان  را  سرش  و  نشست  تخت  ي  لبه  هدف  بی  استیصال  روي  از        
 . سوخت می درون از چنین  این  که بود شده پرتاب جهنم به گویی...

 کشاند  باال  سمت  به  را  نگاهش  و  برداشت  سر...    آمد  چشمش  پلک  پشت  تا  اشک        
 : کرد نجوا وملتمس

 ...!» نگیر من  از رو نفسم ،  شده گره هاش نفس به نفسم...راحمین  ارحم یا«         

  

         

  

 و.کرد  همراه  خود  با  را  او  کشان  کشان  و  انداخت  چنگ  موهایش  به  مقنعه  روي  از  باز  این 
 و نم بوي بازهم...خورد زمین  به زانو با کردقندك پرتاب جلو به را او سریع یکحرکت با

 ... بست را نفسش راه انبار ماندگی

 وق وق صداي با که گشت می بندش کمر دنبال به برداشت را قوه چراغ شاپور        
 . شد کشیده انبار در سمت به ونگاهشان مردي فریاد و سگی
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  »؟... اونجاست کی«         

 از قبل  و  شد  بلند  جایش  از  سرعت به  گرفت  ایی  تازه  جان  و  برگشت  تنش  به  روح        
 داشت  دست  در  را  سگی  ي  قالده  که  دست  به  فانوس  مرد  شود  بلند  فریادش  صداي  اینکه

 : پرسید شده گره ابروهایی با و آمد نزدیکشان به

 ،بی است متروکه انبار کردید فکر ؟...کنید می غلطی چه جا این دوتا شما«         
 ي دقیقه بیست... نگهبانشم منم داره صاحب اینجا آقا خیر ؟نه...هست هم صاحاب

  »؟...یدبود شماها ،پس رفت بعد و داشت نگاه انبار دم ماشین  یه دیدم پیش

 می طی را سالی میان دوران که مردي قدمی یک در گذاشت پیش قدمی قندك        
 : گفت لرزان صدایی با ایستادو داشت زمختی و پهن  صورت و کرد

 ...» برسید دادم به خدا ترو آقا«         

 ستادای  مرد  به  ورو  امد  حرفش  میان  به  شاپور  که  بود  نرسیده  انتها  به  حرفش  هنوز        
 : زد زل چشماهایش توي و

 اینجا اومده و کرده فرار خونه از و نمیکنه تمکین  زنم... برسید من  داد به آقا«         
 ...» خونه برگرده که کنم التماسش اومدم شده قائم

 خرج را ان ریگ مثل و بود ریخته دوري توي را درشتش و ریز هاي دروغ شاپور        
 ...! کرد می

 :  گفت ملتمس لحنی با کرد می خس خس که هایی نفس با        

 ...» اینجا اورده و دزدیده رو من نیستم زنش من خدا به میگه دورغ آقا حاج«         

 و داد تاب دستش دور تر محکم چرخاند می سر تاب بی که را سگ ي قالده مرد        
 . داد چرخی دو هر روي را نگاهش و برد تر باال کمی را فانوس انداخت باال ابرویی
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 واسطه  به  که  شاپور  شلوارآویزان  از  چشم  کردو  سربلند  یافت  تداوم  که  شان  بین   سکوت
 میان از غلیظی نوچ و گرفت بود نشسته کمرش روي وارفته و شل نداشتنکمربند ي

 : آمد بیرون دندانهایش

 خورید نمی تکون تونجا از نمیشه معلوم ودروغتون راست جوري این .... نوچ«         
 به شاپور...»         کنند روشن  رو شما تکلیف و بیاِن  پلیِس  و ده صدو بزنم زنگ من  تا

 : گفت ملتمس لحنی افتادوبا کردن ِمن ِمن 

 شما به کاري برم و بگیرم رو زنم دست من بگذار کنی می چراشلوغش حاجی«         
 روي دستش  هنوز و  کرد  روشن  را  موبالیش  او  به  توجه  بی  مرد  اما...!»          نداریم  که

 سمت به ناگهان و رفت پس تاریکی دل توي قدم دو شاپور که بود ننشسته ها شماره
 ... کرد دویدن به شروع خروجی در

 و کرد غلبه تعجبش به طوالنی چندان نه ایی ثانیه بود او فرار شاهد که مرد        
 شاپور دنبال به دوان دوان کنان قو قو گس کردو رها را سگ ي قالده باالفاصله

 . شد روان

 سر  و  گشت  باز  اش  سینه  به  رفته  هاي  ،نفس  کشید  دردناکش  پهلوي  روي  دستی        
ه برداشت آسمان به ََ ه وازَت ََ  : کرد نجوا دلش َت

 ...» شکرت یا خدا«         

 گم پاییزي باد هوي هوي توي رسیدو می گوش به همچنان دور از سگ صداي        
 . شد می

 تاسف  به  سري  بردو  باال  قندك  ي  چهره  نزدیک  را  فانوس  و  گذاشت  پیش  قدمی  مرد        
چ وبازهم داد تکان َُ چ ُن َُ  : گفت و کرد ُن

 دخترجون  نیست  رخت  به  رنگ  برگشتی  ها  مرده  دنیاي  از  انگاري...  داد  بی  داد  اي«          
 نیت  هم  اول  از...    گذاره  می  فرار  به  پا  دزده  هگرب  کنی  بلند  که  رو  چوب  گفتن   قدیم  از...  
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 و وسوال پلیس ي حوصله بخواي رو راستش یعنی ،  نداشتم رو ده صدو به زدن زنگ
 ... » میگید راست کدومتون ببینم تا زدم رو رکعب این . ندارم رو جوابش

 دهش خشک  لبهایی با  برگشته مردگان  دنیاي  از  راستی  به کرد  می  حس  که قندك        
 : گفت داشت فراوان خش که صدایی بودو چسبیده کامش به که ،زبانی

 بیان تا کجام بدم وخبر بزنم زنگ ام خانواده به میشه... بده خیرتون خدا«         
  »؟....دنبالم

... دارم  کوچیک  ي  دکه  یه  جلوتر  متر  چند  بیا،  من  دنبال...  ترسی  نمی  من  از  اگه«          
 هم قدرها این  اینجا وگرنه رفته منطقه برق که اینه خاطر به ندیدي رو چراغش اگه

 کادون  به  زده  دزد،   ناموس  نامرد  اون  که  جون  دختر  بوده  یار  باهات  خدا...  نیست  تاریک
 می  ِسرت  بالیی  چه میدونه  خدا  وگرنه...بیصاحاب  و  است خرابه  انبار  جا  این  کرده  فکر  و

  »؟...!اومد

 مِمِنن  مکث  کمی  و  تردید  با  داشت  جان  بدنش  پی  و  رگ  توي  ترس  هنوز  که  قندك        
 : گفت کنان مِمِنن 

 که  ایی  دکه  همون  بریم  ،بعد  بدم  خبر  ام  خانواده  وبه....  بزنم  زنگ  اول...  میشه«          
 او سمت به داشت هم کوچکی ي صفحه که اش قدیمی موبایل مرد         »؟...گفتید
 :  گرفت

 اینه براي بگیر تماس و دکه بریم میگم اگه... نکنی اعتماد و بترسی داري حق«         
 خانواده  با  بتونی  تا  تر  جلو  برو  قدم  چند  و  بگیر  رو  موبایل...ده  نمی  آنتن   موبایل  اینجا  که
 ...» بگیري تماس ات

 بعد  و  خانه  ي  شماره  اول لرزید  می  همچنان  که  دستانی  با...  رفت  پیش  قدم  چند        
 در  و  نبود  دسترس  در  دیگري  زدو  می  اشغال  بوق  اولی  که  گرفت  تماس  پدرش  موبایل  با

 تایپ موبایل کوچک ي صفحه روي را بود ذهنش ملکه که ایی شماره تنها نهایت
 ...! آمدند نتیجه دیگري از پس یکی متدد هاي بوق.کرد
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 شناسنا شماره دیدن با انداخت می چنگ اش سینه به خفگی حس که سهراب        
 تماس  دکمه  زدو  دریا  به  دل  عاقبت  و  کرد تعلل  کمی باشد  سودابه  شاید  اینکه  تصور  به
 : گفت آمد می بیرون چاه ته از گویی که خفه صدایی با و فشرد را

 ...» بفرمایید«         

 و کشیدند صف چشمش پلک پشت اشکهایش سهراب صداي شنیدن با قندك        
 طبیعی  همچنان  صدایش  کرد  می  سعی  که  حالی  در...تندنشس  اش  گونه  روي  یک  به  یک

 : گفت باشد

 ...»  قندکم من ...  افشار آقاي«         

 شدند تازه هایش نفس و برگشت پایش و دست به جان قندك صداي باشنیدن        
 سر پشت هایش سوال اطمینان براي زده شتاب تندو و شد بلند تخت لبه از آنی به و

 : کرد ردیف هم

 توي کجایی ؟... خوبی ؟....چطوره حالت... شدم جون نیمه ؟...خودتی قندك«         
  »؟...کشیدي می جیغ چرا شنیدم رو نامرد یه صداي...! دختر

 حرف امان اشک و بود کرده خش و خط پر و مرتعش را صدایش هایش بغض        
 جواب  کوتاه  بریده  بریده  سهراب  ي  شده  قطار  هاي  سوال  جواب  در  و  داد  نمی  او  به  زدن
 : داد

 خواهش  میشه.....کرد  فرار  هم  عوضی  اون  رسیدو  دادم  به  آقایی  یه...  خوبم  من«          
 دنبالم بیاید کنم

 ....« 
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 نفس گشت،  راباز رفته وقدم کشید موهایش توي دستی هیجان از سهراب        
 لرزید  می  شوق  از  که  ییصدا  با  و»شکر  رو  خدا  «کرد  نجوا  آهسته  لب  زیر  کشیدو  عمیقی
 : داد جواب

  »؟... هستی کجا بگو فقط ،  میام سر با دلم عزیز«         

 از چشم کردو پاك را بودند کرده تار را دیدش که اشکهایی دست پشت با قندك        
 :  گرفت بود زده زل او به که نگهبان مرد

 رو گوشی... کرده کمک بهم که هست آقایی یه اینجا ولی..  کجام نمیدونم«         
 ...» بگه براتون رو آدرس تا ایشون میدم

 : داد ادامه کوتاهی مکث وبا داد فرو دهانش آب همراه را هایش بغض سپس        

 میشه  بگیرم  تماس  نتونستم  هم  پدرم  موبایل  با  و  بود  اشغال  زدم  زنگ  خونه  به«          
 میده آنتن  سخت موبایل جا این ...آخه اشندنب نگران تا بدید اطالع هم اونها به لطفا
 «... 

 : گفت  پوشید  می  را  کاپشنش  و  گذاشت  اش  چانه  و  کتف  بین   ما  را  گوشی  سهراب        

 بده  رو  گوشی  تر  زود  نشده  قطع  تا  فقط...  میایم  هم  با  نباش  نگران  باشه..  باشه«          
 .» بگیرم رو آدرس تا آقا او

 گفت می ذکر تسبیح با که جون پروین  به رو و رفت ییپذیرا سالن به سپس        
 : گفت ایستادو سالن وسط زده هیجان

 هم با تا بده خبر رستمی آقاي و خانوم به برو کردم پیدا رو قندك جون پروین «         
 به دست کرد رها میز روي را تسبیح خوشحالی از خانوم پروین ... »         دنبالش بریم

 : گفت وکرد بلند آسمان

  »شکر رو بزرگیت... پروردگارا«         



 
 

www.cafewriters.xyz Page 207 

 سمت  وبه  شد  بلند  مبل  روي  دادواز  تابی  را  آلودش  گوشت  و  درشت  هیکل  گاه  آن        
 .  ایستاد سهراب صداي با که رفت می در

 راجع خواد نمی دلم...  گرفته تماس من  موبایل با قندك نگو فقط جون پروین «         
  ندبکن بد فکر ما به

 ...« 

 :  شد تر عمیق لبخندش خانوم پروین         

 ...» هست حواسم مادر راحت خیالت«         

 سنگنیش قدمهاي وبا شد بسته تقی صداي با سرش پشت را در گفت که را این         
 . رفت باال ها پله از

  

         

 لیوان  کرد  پارك  یمحل  کوچک  دکه  از  سوتر  آن  کمی  که  شیش  و  دویست  دیدن  با        
 حمیدش  بابا  دیدن  با  و  رفت  بیرون  به  عجول  و  زده  کردوشتاب  رها  را  اش  خورده  نیم  چاي

 حمیدش  بابا  و  کرد  پنهان  او  سینه  میان  را  خودش  و  گرفت  خود  به  پرواز  شکل  قدمهایش
 : پرسید می متصل و کشد می سرش روي دست مدام

. کردیم پیدات که شکر رو خدا...  شدیم هزند و ردیم؟،م... بابا چطوره حالت«         
 « 

 و سرخ گریه فرط از چشمانش که بود اش فیروزه مامان نوبت حمید بابا از بعد        
 با پروا بی و کرد پنهان میاد بهشت بوي که چادري میان را سرش... بود شده دار پف

 گوشش در سر فیروزه مامان گرفت آرام که کمی.کرد گریه سوزاند می دل که صدایی
 نفی  عالمت  به  و  گرفت  اش  فیروزه  مامان  از  چشم  خجالت  با  قندك  که  پرسید  چیزي  برد

 ... انداخت باال سري
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 ترکه چشمانی سوتربا آن قدمی چند که دید هم را سهرابش داشت بر که سر        
 ... داشت نمی بر او از ،نگاه بود لبش کج لبخندي

 از چشم توانست فقط.... بود کمی وصف داشت هک موقیعتی براي خجالت خب        
 ... بچرخاند دیگري سمت به را نگاهش و اوبگیرد

 : گفت بلند و داشت بر آسمان به سر فیروزه مامان        

 ...» شکرت خدایا«         

 کشید بود شده سیخ باد وزش با که اش گندمی جو موهاي به دستی حمید بابا        
 :  گفت لرزید می که صدایی وبا

 دیوار همسایه مردانی آقاي پسر شاپور گفتی. شنیدم درست تلفن  پشت بابا«         
  »؟...کرده کارو این جون خان ي خونه دیوار به

 ناصوابی  فکر  موردش  در  مبادا  تا  بود  نگران  کشیدو  می  خجالت  ازسهراب  که  قندك        
 . داد تکان رس تایید عالمت به فقط و انداخت زیر به سر بکند

 آقاي و کرد می گریه همچنان که خانوم فیروزه به رو و گذاشت پیش گامی سهراب
 : گفت بود گیج کههنوز رستمی

 رستمی آقاي....»         کنیم شکایت ازش و کالنتري بریم بهتر نشده دیر تا«         
 : گفت جوابش در آهسته و داد تکان ریز را سرش

 حرف  تا  هزار....  برسه  هامون  همشهري  گوش  به  وقتی  میدونم  رچنده...  موافقم«          
 بریم که اینه اش عاقالنه ولی سازنند می اون از داستانها و میشه درست حدیث و

 : گفت سهراب به ورو گرفت را قندك بازوي سپس...»         بکنیم شکایت

 شااهللا  ان... کردید دهشرمن  مارو  خانوم  پروین   و  شما  حسابی  امشب  افشار آقاي«          
 .» کنم جبران براتون خوشی به

 : گفت کرد ایی دکه مرد به رو سپس        
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 ...» برگردوندي بهم رو ام گوشه جیگر که حسین امام با اجرت«         

 میدان  پیروزاز  که  قهرمان  سرباز  یک  مانند  و  کشید  اش  مشکی  کاله  به  دستی  مرد        
 : گفت گردد می بر نبرد

 اما اش پی فرستادم رو سگم.... ام وسیله فقط من ه بود ات بچه حافظ... خدا«         
 سپس و انداخت ایی دکه مرد به ایی قدرشناسانه نگاه قندك...!»         کرد فرار نامرد

 .  رفت ماشین  سمت به حمیدش بابا و فیروزه مامان همراه جان بی پاهایی با

 بیرون پولش ازکیف تومانی پنجاه تروال تا چهار سهراب شدند دور که قدم چند        
 یا بکند اعتراضی بزندو حرفی اینکه از قبل و چپاند مرد مندرس ژاکت جیب وتوي آورد

 : گفت کند پاره و تکه را تعارفی

 . »  هستم بدهکارت ها این  از بیش خیلی زندگیم تمام نجات براي«         

 و رفت کنارش به و کرد تند پا مرد رفت می شینشما سمت به که آخر مد        
 : گفت دادو قرار سهراب دست در را قندك خاکی گوشی

ل و خاك توي از...  شده خیس و خاکی موبابلش«          َُ  ....» کردم پیداش ُخ

 ضمیمه  کوتاهی  تشکر  بندش  پشت  و  انداخت  او  به  ایی  شناسانه  قدر  نگاه  سهراب        
 . کرد آن ي

 که  شوند  می  پیدا  هایی  بنده  هم  هنوز....!  نیامده  که  انسانیت  قحطیه  دیگر  خب        
 ...! بالد می خود به زمین  در بوجودشان خداوند

 ... نبات قندو چون شیرین کامتان به روزگار فردا تا
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 علت به را ها مدرسه تعطیلی فقط لقو لق پوري فرجام نا ربایی آدم آن از بعد        
 یک  دقیقه  پنج  هر  که....  را  اش  فیروزه  مامان  مرخصی  و  داشت  کم  را  برف  نگینس  بارش

 ؟...نمیکنه  درد  دیگه  پهلوت.....  خوبی:«  پرسید  می  و  آورد  می  داخل  در  الي  از  را  بارسرش
  »ها نخوري تکون جات از

 سوال  میداد  تکان  اطراف  به  را  سرش  که  حالی  در  میان  در  یکی  هم  نبات  که  بماند        
 : کرد یم 

  »؟...!اند شکلی چه ها دزد قندك آبجی«         

 که.... َتَراو  چشم  و  بود  کوپالش  و  یال  بی  سهراب  پی  حواسش  و هوش  تمام  او و        
 ایی کافه و...!بود مانده جا به ذهنش توي امروز به تا دیشب از دارش نم نگاه پاي رد
 ...! داد می عشق بوي هایش قهوه که

 و کم پرهام و فروزان خاله همراه به پریسا ،  فیروزه مامان و ورورجادو نبات رکنا        
 غرق را صورتش و بیایند کشان هورا حلیم قابلمه یه با سحر کله صبح که بودند کسر

 .  کنند آبدار هاي بوسه

 : گفت و  بودکشید  داده  تکیه  تخت  ي  لبه به  که قندك  سر  به  دستی  فروزان  خاله        

 می سرمون به خاکی چه ما اومد می سرت بالیی اگه... خاله بگردم دورت الهی«         
 ردوم دیشب ام بیچاره آبجی... ناموس بی ولقوي لق پوري اون شه ذلیل...ریختیم

 : داد ادامه بود پریسا پی نگاهش که حالی در سپس»          شد زنده دوباره

 آب باباش و من  ي اجازه بدون و نیست چیهی اهل...بگیر یاد پریسا از یکم«         
 هاي  کنایه  گوشه  نثار  ایی  جانانه  کجی  دهن   خواست  می  دلش... »          خوره  نمی  هم
 .  بکند ش

 اش سینه روي را هایش دست کمد به تکیه که چرخید پریسا سمت به سرش        
 بد و انداخت می باال ابرو او براي فاتحانه لبش ي گوشه مرموز لبخندي با و کرده جمع

 ...! کرد می ردیف را هایش جنسی
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 کردو می بارش کنایه و گوشه خودش سیاق سبک به هم فروزان خاله دیگر خب        
 نه برایش که تلخی لحظات روي بر کوه سنگینی به شد می باري و...! زد می سرکوفت

 ...! گذشت عمر یک طوالنی به بلکه ساعت چند

 چشمانش پیش اش کننده مشمئز لبخند آن با شاپور برزخی نچشما هم هنوز        
 اش  شانه  روي  که  را  ازموهایش  ایی  تکه  ،   نگفت  وهیچ  انداخت  پایین  سر...  داشت  جان

 . داد وتاب گرفت دست رادر بود شده رها برهم و درهم و شلخته

 غلیظ ایی غره راچشم قندك فرستادو گوشش پشت را کوتاهش موهاي خانوم فیروزه
 : گفت و داد هواتکان در دستی رفت می در سمت به که حالی در مهمانکرد ي

 تر گِگرِدرد خوریم می کمتر ،یکم کار سر بره نمیده اجازه دیگه باباش.... آبجی«         
 پس رو همه گرفته حقوق هم چی هر مدت این ...راحته خیالمون عوضش خوابیم می

  »کرده انداز

 در  ریالی  که  دانست  نمی  خیالش  خوش  فیروزه  مامان...    آمد  باال  آنی  به  نگاهش        
 . داد تاب هم در را موهایش هم باز بود گفته که دروغی از شرمنده... نیست کار

 نشست  قندك  تخت  کنار  بود  آن  چون  چندو  و  ربایی  آدم  ماجراي  مشتاق  که  پرهام        
 : پرسید ازهیجان پر و

 ...»  ببینم کن تعریف برامون نود دقیقه تا اولش ي نیمه از...  خاله دختر«         

 انداخت بازویش زیر دست فروزان خاله که بود نرسیده انتها به اش جمله هنوز        
 : گفت ومعترض

 فهمم نمی من...  کنه تماشا فوتبال ي مسابقه اومده انگاري بیرون بریم پاشو«         
 دوتا  کنار  پسر  یه  نداره  خوبیت...  کردند  تعطیل  رو  ها  مدرسه  که  چیه  برف  چیکه  یه  این 

 : گفت معترض و برداشت اش نقاشی دفتر از سر نبات...»          بنشینه دختر

 ....!»  دختریم تا سه ؟ما نداري سواد فروزان خاله«         
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 که  رفت  نبات  ي  صدقه  قربان  دلش  ودر  نشست  لبش  روي  روز  لبخند  اولین   قندك        
 ...! آمد می حساب به خودين جا همه

  

         

 نشست  قندك  کنار  تیز  تندو  و  کند  دیواري  کمد  از  دل  پریسا  شد  بسته  که  اتاق  در        
 : گفت وار پچ زدوپچ کوتاه ایی ضربه او پاي به دست با و

 بهم کیان با رو قرارم شدم مجبور تو خاطر به امروز...  دختر نمیري«         
 . » ببینم رو تفحه توي تا جا این بیام هِهلِکلک کِهلکِهل...بزنم

 : داد وادامه زد خوشی سر از لبخندي بود زده هیجان که حالی در سپس        

 خلوت سرش هم اون که دیگه روز یه براي افتاد قرارمون نباش نگران ولی«         
 قرض رو تها لباس از یکی خوام ،می کنم می خبرت برم خواستم وقت هر.... باشه

 ....» بگیرم

 حالی ودر کشید تر باال کمی را وپتو گرفت اش دیده ضرب پهلوي به را دستش قندك
 آهسته  مانده  جا  آنها  پیش  هایش  گوش  دانست  می  که  بود  نبات  پی  حواسش  تمام  که
 : گفت معترض کردو پچ پچ

 خونه  برو  شو  بلند  بعد  خواستگاریت  بیاد  ؟بگذار....بشی  آدم  خواي  می  کی  توي«          
  »؟...کنی می سبک رو خودت چرا اش

 موهایش به دستی نداشت را ها مقوله این  و نصیحت ي حوصله که پریسا        
 ....  کشید اش خرمایی

 : گفت و زد قندك پاي به ایی ضربه هم باز و نشست لبش روي لبخندي

ه«         ََ  ولش رو ها این... کنی می نصحیت ها پیرزن این مثل شد،  بد حالم....  َا
 نون دوتا.دیدم خونتون صاحب پسر سهراب شما ي خونه اومدم می که آالن... کن
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... المصب جیگریه ،عجب خونشون رفت می داشت و بود دستش خشخاشی سنگک
 نمی  هم  رو  شلوارش  که  لقو  لق  پوري  اون  جاي  به  کاشکی  ها  میگم..!    که  نداري  شانس

 رفتم می نبودم کیان عاشق اگه باورکن .... دزدید می رو تو جیگره این  بکشه باال تونه
 ...» نخش توي

 نرمک نرم که دزدي... دلش دزد اما بود دزد سهراب که کرد می اعتراف باید خب        
 ...! بود برده یغما به را دلش

 از ظریفی اخم با را نشست پوستش زیر سهراب اسم شنیدن از که خوشی حس        
 : گفت معترض دکر  پنهان پریسا

 ...!» پریسا«         

 : گفت و آورد داخل در الي از را سرش هم باز فیروزه مامان که        

 تازه  سنگک  نون  برامون  و  کشیده  زحمت  خانوم  پروین...    بیرون  بیا  پاشو  قندك«          
 . »  بخوریم حلیم باهم تا تو بیاد کردم دعوتش منم....  آورده

 : داد ادامه و چرخید پریسا سمت به هشنگا سپس        

 ...» بخور صبحانه بیا بگیر رو نبات دست توهم قدت قربون.... پریسا«        

 وقري  کشید  چروکش  مانتوي  به  دستی  شدو  بلند  تخت  ي  لبه  از  سرعت  به  پریسا        
 :  گفت دادو گردنش و سر به

 ...» داره خوردن ارهبی جیگر این  که نونی..  بریم پاشو نبات«         

 و رفت نشانه او سمت به اش اشاره انگشت و چرخید قندك سمت به سپس        
 : کرد اضافه

.... کنی می تعریف برام رو دزدي ماجراي »واو« به »واو «صبحونه بعداز هم تو«         
 « 
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 زنان  بشکن  و  ،گرفت  کند  ردیف  را  هایش  سوال  اینکه  از  قبل  را  نبات  دست  سپس        
 ... رفت بیرون اتاق از

 پیامکش  دینگ  صداي  که  شود  بلند  جایش  از  خواست  می  و  زد  کناري به را  پتوي        
 دیدن ،با برداشت تختش کنار میز روي از را موبایلش شدو خم. کرد جلب را اش توجه
 بود قرار بی که دلش بود نشسته موبالیش ي صفحه روي که...  کوپال و یال بی لقب

 ...  شد هم تر قرار بی

  »؟...خوبی من،  ي ریزه خاله سالم«         

 ... بود ضعیفی ي واژه کرد می تجربه که حسی براي خوب        

 . داد جواب و نشست لبش روي لبخندي        

 بدهی. دادم زحمت شما به خیلی دیشب...  خوبم ممنون... افشار آقاي سالم«         
 ...» کنید می شرمنده رو من  شکلی به بار هر میشه زیاد داره شما به من  هاي

 ي شاخه روي نگاهش و رفت پنجره پشت به قرار بی و خواند را پیامش سهراب        
 . ماند ثابت بود مهمانش شکلی ایی پنبه سفیدو برف که درخت

 بی برایش چنین این  که بود شده صاحب را دلش دنگ شش شک بی دختر این        
 . کرد می يقرار

... بیندازد  هفته  آخر  به  را  خواستگاري  وقت  تا  کرد  می  صحبت  جون  پروین   با  باید        
 ... کرد می رسمی را چیز همه سودابه آمدن از قبل باید

 میان  و  داد  رس  کوتاهش  موهاي  میان  به  را  هایش  وپنجه  کشید  عمیقی  نفس        
 . آمد دیگري پیام که رفت می پیش و پس هایش باید

 رو خونه  فضاي  تمام  اش زندگی  بوي که  ایی تازه  نون براي...    افشارممنون  آقاي«          
 : نوشت برایش باالفاصله و شد تر دار جان لبش روي لبخند...»         کرده پر

 .... » جونت نوش«         
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 : کرد تایپ برایش کوتاهی مکث با سپس        

 »  بنویسم؟ چی اهسی تخته پاي امروز«        

 به هم با نوا هم جانش و دل... ایستاد حرکت از آنی به قلبش خواند که را پیام        
 .  آمد در بهپرواز سهراب سوي

 : نوشت برایش دل ته واز

 ...» بنویسید لطفا«         

 دریا به خویش دل کار اندراین و         فِفکنِمکنمِ  صحرا به وصبر کنم دریا دیده        
 احو و آدم گنه اندر آتش         آهی آرم رب کار گنه تنگ دل از         ِفکنم

  فِفکنِمکنم

 خود که هدج کنم می         آنجاست دلدار که آنجاست دلی خوشی ي مایه        
 چرا من         خطا و است سهو چو امای بر ،تِکیه حافظا         فکنم جا آن مگر را

  ؟!فکنم فردا به روزام ِعشرت

  

  

رد  همه         َِ  بلور  عمه  کنار  جایی  هم  خانوم  پروین   و  نشستند  لهچ  شبه  ي  سفره  ِگ
 .... شمشادش شاخ سهراب جفتش و

 سرفه  با  تصنعی  گلویش  بود،   نشسته  موسی  آقا  کنار  سفره  سوي  آن  که  حمید  بابا        
 : گفت کردو جمع رو محترمانه و کرد صاف را کوتاه اي

 ...» کردید افرازمون سر اومدید،  خوش همگی«         

 فیروزخانوم  و  حمید  آقا  به  رو  ،  کرد  جا  به  جا  قدري  را  اش  فربه  هیکل  خانوم  پروین        
 : گفت شدو
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 ،قندك  گلتون  دختر  خواستگاري  براي  دادید  اجازه  که  کردید  لطف  رستمی  ي  آقا«          
 .» برسیم خدمت جون

 ،که شد سهراب به رو برداشت سر ،  گفت کوتاه کنمی می خواهش میدشح بابا        
 : گفت بود، روان هایش شقیقه از عرق و بود سفره ي گوشه به نگاهش

 ، داره رو برادرم حکم و نیست جناقم با که موسی آقا و بلور عمه ي اجازه با«         
 همراه به موسی آقا که گفتم همین  براي نیست اي غریبه جمع این توي خان سهراب
 شما  همسایه  که  مدتی  این   توي...  باشند  داشته  حضور  خواستگاري  مراسم  توي  خانواده
 چند  که  دونیم  می  ما  ي  همه  ولی..    ندیدم  ازت  چیزي  آقایی  و  نجابت  و  پاکی  جز  شدیم
 فقط...  خورده بهم نامزدتون گفت می خانوم پروین  که جور این ...! داشتی نامزد وقتی

... حرمم  و  بودي  نامزد  سال  یک  که  دختري  با  چرا  که  بیار  من  براي  کننده  انعق  دلیل  یه
 درماندگی با نفس         »...دستت به سپارم می رو دخترم هم من  وقت ؟اون بهمزدي

 ...!  ماند جا اش سینه میان جایی

 دباش  داشته  تداوم  زندگیش  روي  سودابه  منحوس  سایه...    ابد  تا  است  قرار  گویی        
 . کند رهایش ایی لحظه که ندارد خیال و

 بود  نشسته  سهراب  ي  شقیقه  روي  که  عرق  درشت  هاي  قطره  به  نگاهی  بلور  عمه        
 : گفت و انداخت

 و بکشی رو از رو شمشیرت براش جوري این  بود قرار اگه جان حمید... بابا اي«         
 ... جنگش به بري

 می رو خودش کاله و سپر پوشیدو می رزم لباس هم خدا ي بنده این  گفتی می االقل
 افکارش  سهراب  تا  شد  کوتاه  فرصتی  و  نشاند  لبها  روي  لبخند  بلور  عمه  طنز...»          اورد

 .  دهد نظم را

 پروین  سوي  به  سر  کمی  و  کرد  صاف  نمادین   را  اش  سینه  و  داد  فرو  را  دهانش  آب        
 : گفت چرخاندو خانوم
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 این جز ندارم ایی کننده قانع دلیل هیچ رستمی آقاي....جون پروین  ي اجازه با«         
 خدا  شکر و گرفتم تصمیم اشتباه پیش سال یک. نداشتم تفاهم خانوم این  با من  که
 محرمیت مدت. رسیدم نتیجه این  به کنم شروع رو مشترکمون زندگی که ازاین  قبل تا

 به تعهدي  هیچ  من   دیگه  و  اومده  سر  به که میشه  ایی  هفته  چند  هم  خانوم  بااین   من 
 . » ندارم ایشون

 . بود چرخش در هم بین  ها نگاه فقط و بود حاکم جمع در سنگینی سکوت        

 : گفت داشت آرامی لحن که صدایی وبا راشکست سکوت خانوم پروین         

 می مرد یک مثل خودش دونم می چون! گم نمی هیچی پسرم از دفاع در من «         
 دست  به  خواد  می  که  رو  چیزي  بتونه  تا  داره  عرضه قدر  این  و  کنه  دفاع  خودش  از  ونهت

 مادر  مقام  در  هم  من   کنه  قانع  رو  خانوم  فیروزه  و  رستمی  آقاي  تونست  وقت  هر...!بیاره
 .» میگم پسرم از

 رضایت سر از لبخندي و داد قرار تاثیر تحت را همه خانوم پروین  هاي صحبت        
 : گفت و کرد سهراب به رو و.نشاند بلور عمه لبهاي روي

 به نیازي دیگه ،  نشسته کنارت خانوم پروین  درایت به مادري وقتی... جوون«         
 شدم متوجه دیروز همین منم بخواي رو حقیقتش...  نداري شمشیر و سپر خودو کاله
 .» شنویم می هم ما بگو نوبتتوئه حاال خب... داشتی نامزد قبال که

 حمید آقا به رو ، شد می پایین و باال او روي که خیره که نگاههایی از معذب هرابس
 : گفت و کرد

 طبقه آپارتمان دستگاه یه و دارم ایی اجاره شاپ کافی یه من ...  رستمی آقاي«         
 و همت و عزم زندگی شروع براي ام سرمایه تنها و. ماشین  یه و پدري ي خونه دوم ي

 لیسانس یه فقط بلکه...  مهندسی ونه است دکتري نه تحصیالتم...راسخمه اراده
 اشتباه  انتخاب  یه  زندگیم  کور ي  نقطه  تنها  و...دولتیه  دانشگاه یه  از  بازرگانی  مدیریت

 :  گفت و انداخت او به تحسینی پر نگاه موسی آقا...»         هیچ دیگه و بوده
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.»         کنی  دفاع  خودت  از  تونی  می  مرد  یه  مثل...    همادرتون  با  حق...  آفرین ...    آفرین «          
 : گفت وار پچ پچ و برد حمید آقا گوش بیخ را سرش سپس

 ....» کردم نمی تعلل ام لحظه یه بود پریسا خواستگار این  اگه حمید«         

 و پس اگرهایش و ها آخه میان و بود آمده وقتش سر به دلی دو که حمید آقا        
نج  که  خانوم  فیروزه  به  گري  پرسش  نگاهی  رفت  یم   پیش َُ  فروزانش  آبجی  کنار  سفره  ُک

 به رو و رسید جمع بر حاکم سکوت فریاد به هم باز بلور عمه که انداخت بود،  نشسته
 : گفت کردو خانوم پروین 

 خواهی می چی دالورت پسر از ببینم بگو ، مادرداماده نوبته دیگه حاال خب«         
 رو و گذاشت بود او بند جانش که سهراب پاي روي دستی خانوم پروین       ...»   بگی

 : شد بلور عمه به

 بهم رو اون نیاز و نذر سالها بعد خدا و پسرمه تک سهراب...  خانوم عمه«         
 من سهراب...داد رو اهلش اما داد اوالد دیر پدرش بیامرز خدا و من  به خدا... بخشید

... کرده  زندگی  سالم  و  نیست  ایی  دیگه  رومیح  نکرده  خدایی  ویا  مد  و  دود  هیچ  اهل
 دوست خیلی رو رفتن  کوه هم ها جمعه و ورزشی باشگاه به رفتن تفریحش تنها و

 آقاي و خانوم فیروزه نظر تا مونده دیگه حاال... گفت خودش هم چیزهارو بقیه...داره
  »؟...باشه چی رستمی

 همسرش به پرسان نگاهی حمید آقا ،  پیوست جمع به امان بی سکوت بازهم        
 سري نشاندو شوهرش چشمان توي را نگاهش تایید،  براي او ،و انداخت خانوم فیروزه
 ... کرد باز و فشرد هم روي نرم را هایش چشم و داد تکان

 شده تنگ موهاي به دستی حمید ،آقا جمع بر حاکم ممتد سکوت ي ادامه در        
 : گفت قندك هب ورو کشید اش

 ....» بگذار کنارش هم نقل و... بیار چایی تا چند یه پاشو دخترم«         



 
 

www.cafewriters.xyz Page 219 

 بهشت به حرف این  با بود کرده گیر برزخ میان جایی لحظه آن به تا ، سهراب        
 . گشت باز تنش به ،جان نشست لبش روي رنگی لبخندکم و.شد پرتاب

 تر کوتاه چیزي چپاندو او گوش بیخ را ،سرش بود نشسته قندك کنار که پریسا        
 : کرد ،نجوا پچ پچ از

 یه با مارمولک توي چی از موندم من ... کردي تور جیگري عجب... بشه کوفتت«         
  »؟...اومده ،خوشش قد بوج

 را خود سیاقی و سبک به بار وهر نداشت تمامی پریسا هاي حسادت...گویا خب        
 ... میداد نشان

 جایش از ظریف و کوتاه ببخشید یه با و گرفت نشنیده را هایش طعنه و حرفها        
 و گذاشت سفره میان را آن برگشت رنگب بوو خوش چاي سینی با وقتی ،  شد بلند

 . برداشت را خود سهم کس هر و چرخید دست به دست چاي هاي فنجان

 : گفت  کردو  حمید  آقا  به  رو  بردارد  را  شا  چایی  اینکه  از  قبل  زیرکی  با  خانوم  پروین         

 .» کنیم شیرین  رو دهنمون و برداریم هم نقل هست اجازه رستمی آقا«         

 و گشود را آن اللهی بسم با و بوسید و برداشت سفره میان از را قرآن حمید آقا        
 : گفت و گذاشت سفره میان

 اگه... جان نوش بفرمایید بشه شیرین نقل مثل کامون تا...  میگم اهللا بسم«         
 .» نداریم حرفی فیروزه و من باشه موافق هم قندك دخترم

 اش سینه  به  سرش  خجالت  از ،که انداخت نگاهی  قندك  به  چشمی  زیر  بلور عمه        
 : گفت نرم زدو پلکی ، بود چسبیده

 این  با  برو...  افته  می  داغی  از  کم  یه  هاتون  چایی  این   تا...  من   عسل  قندو  پاشو«          
 چره شب یکم هم ما... ِبِکنید وا هاتون سنگ و بزنید حرف کلوم دو و اتاق توي جوون

... متفاوت هاي حس از بود پر         »میشنوفیم وگل میگیم گل و خوریم می
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 ،نگاهی بود همه از تر رنگ پر خجالت میان واین .... اضطراب،  خجالت، شادي، خوشی، 
 وقتی. کند تکلیف کسب تا انداخت بود،  نشسته تر سو آن کمی که شحمید بابا به

 : گفت نرم و شد بلند جایش از. دید بود زدنی هم بر چشم فقط که را او تایید

 ...» بزرگترها ي اجازه با«         

 قدمهاي  با  دنبالش  به  و  خاست  بر  جایش  از  گفت  ي  اجازه  با  بندش  پشت  سهراب  و        
 . فتادراها به کوتاه

 می ومتصل مدام که شنید می را اش فیروزه مامان تعارف صداي رفتن  وقت        
 : گفت

 ...» نیست تعارف قابل کنید جان نوش... تروخدا بفرمایید«         

  

         

  

 بی...ماندند جا در پشت جایی هم نفسهایش شد بسته سرش پشت که اتاق در        
 . ایستاد اتاقش وسط لمستاص کند بلند سر آنکه

 ، ایستاد اش قدمی یک در کوبید می اش سینه در امان بی قلبش که سهراب        
 ثابت  بود  سرداد  زیر  به  را  نگاهش  که  اش  ریزه  خاله  ي  افتاده  هاي  پلک  روي  چشمش

 : گفت گونه نجوا و ماند

 کن نگاهم... دزدي می ازم رو چشمات وقتی میره نفسم برده، رو قلبم نگاهت«         
 ...» برگرده هام نفس تا

 رفته هاي نفس براي دانست نمی و کشاند باال به کوتاه مکثی با را چشمهایش        
  ؟...!کند چه خودش
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 داشت یقین  که صدایی با و گرفت چشم هم باز ،و رفت پس قدمی قرار بی        
 :  گفت و کرد اشاره تختش به دست با است معترش

 ...» بنشیند تخت ي لبه جا این بفرمایید ندارم،  صندلی اتاقم توي ببخشید«         

 گذاشت هم بر چشم ،  بنشیند نگاهش توي شرم که شد باعث اش لیلی صداي        
 . کرد جا به جا را هایش نفس و

 تابلویی و عکس هیچ بدون مرتب و بود ساده داد، چرخی اتاق توي را نگاهش        
 ....  دیوار بر آویخته

 منظم افقی صورت به شعر کتاب ردیف چند که داشت قرار کوچکی میز تختش کنار
 . کرد می نمایی خود صدرآن در سپهري سهراب کتاب هشت و بود شده چیده هم روي

 رنگی سبز مخملی و نرم تختی رو که نشست تخت ي لبه کوتاهی ببخشید با        
 نوازش  را  آن  و  کشید  مخملی  روتختی  خنکی  و  نرمی  روي  دست  دهارا  بی  و  بود  آن  مهمان

 . کرد

 را  چادرش  و  تخت  لبه  نزدیک  ،جایی  زیاد  ایی  فاصله  با  همه  آن  نشست  هم  قندك        
 بلندکردو سر نشست گوشش توي که جادویی ،صداي زد چنگ اش زیرچانه تر محکم

 . افتاد سهراب خندان چشمان توي نگاهش

 می  بار  این...    شنونده  شما  و  بودم  گویند  من   همیشه  میاد  یادم  که  ونجاییا  تا«          
 ....!» گوینده شما و باشم شنونده من  خوام

 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس و انداخت اش جمله بین  کوتاهی مکث سپس        
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 خوبی همسفر تا کنم ؟چه... میکنه خوشحالت چی و خواي می من  از چی بگو«         
  »؟...باشم زندگیت سفر براي

 را زبانش کرد،  آرام هم را او رفتارش آرامش شد،  جادویی صداي این  مسخ بازهم        
 نرمی صداي با و داد فرو را دهانش آب سختی به و کشید خشکش لبهاي روي نرم

 : گفت فقط کردو رپ را شان بین  ما سکوت

 ....!» داري وفا«         

 کشیده اش ریزه خاله حالت خوش و بادامی چشمان به نگاهش آنی به سهراب        
 . کرد نگاهش گر ،پرسش حرف ،بی متصل و شد

 : داد ادامه تري محکم صداي با بار این  و کرد منظم را افکارش قندك        

 رو زندگی باشه داشته تعریف به نیاز که ، نیست مبهمی ي کلمه وفاداري، «         
 نسبت باید زوجه که تعهده یه رو وفاداري ولی ساخت هم خالی يها دست با میشه

 ....» میشه سست پایه از زندگی نباشه اگر که باشند داشته بهم

 : داد جواب در و داد سر او ي دخترانه و ظریف صورت روي را نگاهش تحسین با        

 ...» خواي می چی دیگه...باشم دار وفا خورم می قسم«         

 تمام کنار در باشد ،اگر  ازدواج اصل مهمترین  داري وفا او ي عقیده به خب،         
 .  بود خواهد هم »زندگی و عشق«روزگار ي ها سختی

 :  کِرد نجوا نرم و آرام زده وشرم نشست لبش روي نرم لبخندي        

 حساب ِمهرم جزو قباله توي که خوام می هم مشهد روزه بیست سفر به«         
 ....» شهب

 حفظ با ،  ابروهایش بین  تصنعی اخم و نشست لبش روي رنگی پر لبخند سهراب        
 :  گفت..دلنشین  اخم همان
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  »؟...!بخواي که روز چند هر.... مشهد ببریم بخواهی، وقت هر تونیم می«         

 که حالی در و نباشد لرزان دیگر صدایش تا کشید تري عمیقی نفس قندك        
 : داد جواب وروان نرم ولی خجول بود،  پایش ریز موکت پرزهاي روي گاهشن

 یی خدا روزي یه اگه که این  ،براي میخوام مهرم عنوان به رو معنوي سفر این «         
 بشم  رضا  امام  دامن   به  دست  و  مشهد  بریم  طالق  از  ،قبل  بشی  جدا  ازم  خواستی  ،   نکرده

 به خروش و جوش پر احساسش تمام سهراب      ...»   ندي طالقم تا ببندم دخیل و
 »دارم دوستت هم من « که این جز چیزي صادقانه اعتراف این .شد سرازیر او سمت

 .! نبود

 روي  و  کرد  بلند  را  راستش  دست  و  گرفت  خود  به  زیبایی  شکل  لبهایش  روي  لبخند        
 : گفت جوابش در مردانه گذاشت راستش سمت چشم

  »؟ خواي می چی دیگه...بخواه جون شما من ي ریزه خاله چشم روي به«         

 در نرم صدایی با و شود ذهنش نشین  ته سهراب عطر تا کشید عمیقی نفس        
 : گفت بود زیر به همچنان نگاهش که حالی

 ...»  بدونید باید که هست هم دیگه مطلبی یه«        

 باقی  هایش  اخم  فقط  کشیدو  پر  خندشلب  قندك  بعدي  جمله  از  تاب  بی  سهراب        
 : پرسید شده خیر او چشمان به و ماند

  »؟...!بدونم باید رو چی شنوم می خب«         

 صدایی با ،  گرفت ضربان قلبش شدو پاره دلش بند سهراب هاي اخم با قندك        
 : گفت کنان مِمِنن  مِمِنن  تري آهسته

 باید که هست چیزي بود،  دزدیه رو من  که مردي همون شاپور، ....  درمورده«         
 ....» بدونید
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 نفس و بود قندك بعدي هاي جمله دلواپس گذشت می که ثانیه هر سهراب        
 دوخت  چشم  قندك  خشک  لبهاي  به  کردو  سکوت  ،اما  ماند  جا  سینه  توي  هم  باز  هایش

 . ماند منتظر و

 : گفت لرزید می که صداي با و کرد تر زبان با را خشکش لبهاي قندك

 راجع دارم که باریه اولین  و دوند نمی مادرم و پدرم رو مطلب این  افشار،  آقاي«         
 . »  میکنم صحبت اون به

 اش جمله ي ادامه در و شد خیره او جدي چشمان به کردو کوتاهی تامل سپس        
 : گفت تاکیدي

 بازهم سپس...»         باشه یمزندگ لحظات تمام حرمم قرار که کسی با«        
 : داد ادامه و گرفت را نگاهش

 اون و کنه می تصادف پیاده عابر یه با بابام روزگار بد از بود سالم هفت وقتی«         
 براي و بفروشه رو ماشینش شد مجبور پدرم درمونش دوا براي و میره کما به خدا بنده

...  بفروشه هم رو خونه بود اومد بیرون کما از خدا شکر عابرکه اون ي خانواده رضایت
 کمک  به  تا  کنند  مهاجرت  تهران  به  کار  براي  گیرند  می  تصمیم  مادرم  با  اتفاق  اون  از  بعد

 اونها  و  بودم  ایی  مدرسه  چون  من  ،  کنند  پیدا  تهران  توي  کاري  موسی  آقا  ام  خاله  شوهر
 . شدم موندگار مادربزرگم پیش من نبود معلوم ومکانش جا هم

 چند  با  هم  حمیرا  عمه.  بود  مونده  تنها  بزرگم  مادر  بودو  رفته  سربازي  به  تازه  عموم        
 ....  بود گرم زندگیش به سرش قد نیم و قد بچه تا

 . ...! شد شروع ومادرم پدر رفتن  با هم من  هاي کابوس تمام        

 ي جلسه بود،  نذري ي سفره دلخوشیهاش تمام پدربزرگم فوت بعد مادربزرگم        
 بهم  غذا  بشقاب  یه  خونه،   اومدم  می  مدرسه  از  من  که  وقتی  همین  براي...  روضه  و  قرآن

 شکمم و قفله رو خونه در اینکه خیال به و انداخت می سرش روي چادرش و میداد
 ..!» نمیاید وجود به برام مشکلی دیگه...!سیر
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 جان چشمانش پیش رنگ پر هایش کابوس هم باز رسید که جا این  به قندك        
 : داد ادامه داشت خش هم کمی و نبود نرم دیگر که صدایی با گرفتند

 ،  کوتاه  ودیوارهاي درندشت  حیاط  یه  با  قدیمیه ي  خونه  یه  جونم  خان  ي  خونه«          
 ...  مردانی اسم به         بودند ایی ،خانواده جون خان ي خونه دیوار به دیوار همسایه

 و عصبی پدري و بود ساله شانزده یا پانزده سالها اون مردانی آقاي پسر شاپور        
 سیاه رو اون کشید می بند کمر شاپور براي بهانه وبی بهانه با که داشت،  گري پرخاش

 لقب بهش قوارش بی و دراز پاهاي خاطر به ها بچه هم کوچه توي و... کرد می کبود
 .  میداد آزارش دیگه چیز هر از بیشتر این  و بودند داده لقو لق پوري

 توي  رفتم  وقتی  ،   اومد  حیاط  توي  از  گروپی  صداي  بودم  تنها  خونه  توي  که  روز  یه        
 اومدي  چطوري  گفتم  و...    میکنه  تماشام  و  ایستاده  حوض  کنار  که  رودیدم  شاپور  حیاط
 :  گفت و زد ایی مسخره لبخند حیاط توي

  »بیارمش بریم بیا.. جونت خان زمین  زیر توي فتادا توپم...! پریدم دیوار از«         

 رو در شدم زمین  زیر داخل که همین  اما. کردم همراهیش بچگی عالم توي من         
 روي او کوبیدن به کرد شروع کردو جدا شلوارش از رو کمربندش و بست سرش پشت
رق  َشَرق  «صداي  ،  زیرزمین   توي  جان  بی  اشیاه ََ  من  و  یچیدپ  می  گوشم  توي  شالق  »َش

 هم اومدن پایین  جرات چشمان توي اشک بندش کمر و شاپور برزخی چشمان ترس از
 :  گفت می برد می باال رو شالق که بار هر شاپور... نداشت

 .» نیستم لقو لق پوري و شاپوره من اسم بگو«         

 می روز یه ایی خوشمزه و نرم بستنی مثل:« گفت ومی میزد لیس رو صورتم        
 »  نزنمت تا کن  التماس خورمت

 . برم بگذاره که کردم می گریه هم من         

 چاقوي  رفتن   وقت  ،   افتاد  ِهنِهن   هِهِنن  به  شد  خسته  اشیا  زدن  شالق  از  که  وقتی        
 : گفت و داد نشونم تیزي
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 گفتی  کسی  به  چیزي  که  برسونه  گوشم  به  باد  ویا  بزنی  جونت  خان  به  حرفی  اگه«          
 ...! » هستی بد دختر یه میگم همه به.  دستت کف میگذارم و میبرم رو هات گوشت

 الم  هستم  بدي  دختر  نکنند  فکر  بقیه  یا  نشه  بریده  هام  گوش  اینکه  ترس  از  ومن         
 .  نزدم حرف کام تا

 . نگفتم چیزي کسی به و

 داخل پرید می اردیو از رفت می جون خان ،وقتی بود شده روزاش هر کار این و        
 باز رو کمرش و زیرزمین  توي کشوند می بود اومد بند زبونم ترس از که رو من  حیاط

 دستش  ودور  چرمش  کمربند  و  من   اشک  غرق  صورت  زدن  لیس  به  کرد  می  شروع  کرد  می
 ...» کوبید می زمین  به من پاي روجلوي اون محکم و میداد تاب

 سر و زد کناري به هایش کابوس رسید که تلخش ي قصه جاي این  به قندك        
 . بود خیره آباد کجا نا به هدف بی که کرد نگاه سهراب چشمهاي به و برداشت

 : گفت و برداشت او از چشم کردو تازه نفسی

 که سالهاست روزها،  اون کابوس... ..  بدونید خواستم می که بود چیزي این«         
 ...!  میپرم خواب از ترس از شبها همبعضی هنوز و منه با

 ترسیدم  می  و  بزنم  حرفی  بابام  و  مامان  به  نکردم  جرات  وقت  هیچ  بودم  بچه  وقتی        
 ولی...  شد  کار  این   مانع  شرم  شدم  بزرگتر  که  هم  وقتی...!  هستی  دختربدي  چه  بگن  که

 .» گفتم می بشید زندگیم همسفر قرار که شما به باید

 : گفت احتیاط با ولی آرام ، شمرده نشاندو ِك قند هاي چشم توي چشم سهراب        

 من   تصمیم  توي  باشه  چی  هر  جوابش  که  ِبدون  رو  این   و  کنم  می  ازت  سوال  یه«          
 ...» بدونم که حقمه ولی... نمیکنه ایجاد تغییري هیچ
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 متوجه که نبود خنگ ها آنقدر خب کوبید اش سینه به طپش پر قلبش قندك        
 ي گوشه با را اش کرده عرق دست و انداخت زیر به را سرش... ! شودن سهراب سوال ي

 . نشست لبهایش روي سکوت و کرد پاك چادر

 صورتش  روي  نشسته  ریش  ته  به  دستی  بود  افتاده  شماره  به  نفسش  که  سهراب        
 : کرد نجوا آهسته و کشید

  »؟!کرد اذیتت.... نامرد اون«         

 باز  را  او  قندك  صداي...    رفت  هایش  نفس  شد  تر  طوالنی  قدري  بیشان  که  سکوت        
 : گرداند باز دنیا

 کار این  فرصت وقت هیچ سادیسمی اون.... نیافتاده اتفاقی هیچ.. خدا به نه«         
 می  مادربزرگم  همراه  ترسم  از کرد  تکرار  رو کار  این  که  روز  چند  از  بعد چون  نکرد پیدا  رو

 اونجا تهران برد خودش با رو من بابام که کردم تابی بی ونقدرا هم اون از بعد رفتم،
 .» کرد نام ثبت

 صورت توي کشید عمیقی نفس و گشت باز یک به یک اش رفته هاي نفس        
 .  بود شده رنگ صورتی قدري شرم از سفیدش پوست که دوخت چشم قندك

 ... دید را اش هریز  خاله ي چهره توي نشسته غم وقتی شد رو ریز دلش        

 آن تور ي پرده ،که شد کشیده پنجره سمت به ونگاهش کشید عمیقی نفس        
 .... بود رفته کنار قدري

 حال  اینکه  براي...  کرد  می  سقوط  زمین   به  دنه  دانه  که  دید  را  نرم  برف  شیشه،   پشت  از  و
 :  وگفت کرد اشاره پنجره به سر با کند عوض را اش ریزه خاله هواي و

 افته می ،یادم میباره برف وقت هر...!  میاد قشنگی برف چه ببین ... کن  نگاه«         
 ...» اونهاست فکر به و نشده ناامید زمین  توي هاش ازبنده هم هنوز خدا که
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 مردانگی بودو عشق و آرامش جنس از کوپالش و یال که سهرابش کالم آرامش        
 .. .کرد آرامش از پر وجودشرا سراسر... 

 روي بارید می که برفی نرمی به نرمی لبخند و چرخاند پنجره سمت به را سرش        
 ... نشست لبهایش

 تر آرام صدایی با بار این  و گرفت ایی تازه جان دید،  که را دلبرش لبخند سهراب        
 : گفت جدي اما

  »؟...! باشم داشته ازت خواهشی یه میشه«         

 خیره او پرسشگربه و متعجب و شد کشیده باال سمت به آنی به شهای چشم        
 : شد

 : گفت ونرم آرام و کشید موهایش یه دستی سهراب        

 برگرده سفر از سودابه اینکه از ،قبل زود خیلی بدي اجازه کنم خواهش میشه«         
 جلوي مدتی وبراي بشه راحت من  خیال تا...! بگیریم صدا و سر بی محضري عقد ،یه

 من تا...  بفهمه چیزي ما ازدواج از کسی نگذاریم و کنیم بازي نقش فرشچی و سودابه
 میکنم مجابش و میزنم حرف هم جون پروین با.بگیرم پس فرشچی از رو چک بتونم
 ....! نزنه حرفی

 و بمونه باقی کردن بازي نقش یه حد در چیز همه و باشم وفادار میدم قول ولی        
 .... بیشتر یزيچ نه

 ...»  بگیرم پس رو چکم بتونم تا کنی می من  به بزرگی کمک کنی قبول اگه

 را خودش نشیب و فراز و سرها درد هم عاشقی...  نبود گفتی وحالش حس        
 ! داشت

 : داد جواب محکم لحنی با اما زد جانی بی لبخند        
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 داري  وفا  اصل  اگه...    بسازیم  رو  زندگی  مه  کمک  با.    باشم  زندگیت  همسفر  قرار«          
 .» ندارم حرفی باشه نکنی، فراموش رو

 شدو نزدیک قدري. شد می تر عاشق و گرفت می جان قندك کالم هر با سهراب        
 .  بوسید نرم کردو نزدیک لب به و گرفت را چادرش پر

 در و.کرد باز را اتاق در ابشت با بزند در آنکه بی نبات که بود برنداشته سر هنوز        
 . ایستاد در ي آستانه

 . شد  ورورجادو  نبات  به  رو  گرفت  فاصله  ،قدري  کرد  رها  را  چادر  ي  گوشه  درنگ  بی  سهراب

 چهار و برد باال را دیگرش دست ، بود در ي دستگیره بند دستش یک که حالی در نبات
 : گفت و داد رانشان انگشتش

 خوردیم اول چاي اون بعد دیگه چایی چهارتا گفت بلور عمه.... خان سهراب«         
  »؟!کنید می جیک جیک چقدر ؟...تمومنشد حرفهاتون

 برخاست جایش از سهراب ، نشست دو هر لبهاي روي همزمان دل ته از لبخندي        
 از آنکه از وپیش کرد رپ بود ایستاده هم او حاال که قندك رابا اش فاصله گام یک
 : کرد نجوا ونرم آهسته قندك گوش زیر ، روند نبیرو اتاق

.... میشینه دل به جوري بد که بدم قورتش رو نبات فرصت اولین ... بنداز یادم«         
 « 

 ماموري مثل همچنان راکه نبات شد وخم برداشت سمتش به گام چند سپس        
 و بوسید را او تپل نرم ي گونه و گرفت بغل به را بود ایستاده در کنار شناس وظیفه

 : گفت

  »؟....نگذاشتی واسمون آبرو که بغلم،  خانوم خوشگل بیا«         

 سمت به را سرش بود شده ورورجادو خوشگله خانوم لفظ با هم باز که نبات        
 : پرسید و چرخاند سهراب
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 رابسه         »؟...!کردید جیک جیک قندکم آبجی با جوري چه خان سهراب«         
 :  گفت و داد فرو را هایش خنده

...»         کنی می جیک جیک وقتش به هم تو ، شدي بزرگ وقتی خانوم خوشگل«         
 ...! گرفت شکل زندگیشان تفاهم اولین

 خودش داد نمی قورتش سهراب اگر »داد قورت را نبات باید «بود سهراب با حق        
 ....! نبود بلد ریزي آبرو جز کاري رورجادوو این  که کرد می را کار این  قطعا

  

  

 ...!  رفت کردو پا به آمد سوخته و سیاه آن که طوفانی از بعد        

 هاي نوازش ،  کند رنگ کم را سودابه حضور بد حس توانست که چیزي تنها        
 می زمزمه گوشش زیر نرم که ایی عاشقانه حرفهاي و بود کوپالش و یال بی سهراب

 ... ردک

 ....   داد  چرخی  کافه  در  را  نگاهش  و  برد  چانه  زیر  دستی  و  نشست  پیشخوان  پشت        

.. کردند می پچ پچ را زندگی هم گوش زیر و نشسته،  نفر چند یا دو ها میز تمام گرد
 سپرده دل شد می پخش که ایی عاشقانه مالیم موزیک به سکوت در دیگرهم بعضی
 ! بودند

 نبض  و!    داشت  جریان  خودش  وسیاق  سبک  به  شهر  ي  باال  ي  کافه این   در  زندگی        
  1...زد می جوريدیگر زندگی

 ایی  جسه  با  اندام  باریک  بود  جوانی  پسر  ،  بود  آمده  خدماتی  شرکت  از  که  کارگري        
براق و فرز ترو ولی...!  زیر َِ  می را ظرفها و گرفت می سفارش چابک و چست...  ِق

 پیشوندي، پسوندو هیچ بدون مازیار و سهراب ولی ، بود معینی رضا نامش....شست
 . میزدند صدایش»  معینی« فقط
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 زیر قهوه بوي ،که شد جا به جا سهراب صندلی روي قدري کشیدو عمیقی نفس        
 ...  سهرابش عطردلنشین  بوي همراهش پیچیدوبه اش بینی

 : گفت سهراب به رو و دکر  کوتاهی تشکر و نشست لبش روي نرمی لبخند        

 معتاد رو من تو ولی ،  نداشتم ایی میونه کافئین از پر سیاه نوشیدنی این با«         
 ...» میده زندگی بوي قهوه کنم می فکر حاال که جوري کردي اون به

 گوشش کنار ،جایی جواب در کردو مماس اش ریزه خاله شال به را سرش سهراب        
 : داد پاسخ گونه نجوا آهسته و نرم

 ....»  کردي خودت به معتاد رو من  تو که طور همون«         

 : گفت  و  زد  ایی  اشاره  کیک،   چیز  و  قهوه  ماگ  به  سر  با  و  گرفت  فاصله  قدري  سپس        

 !» جونت نوش...  بخور«         

 می نوازش را روح و میبرد دل که عاشقانه حرفهاي از بود پر خرجینش سهراب        
 .... داد

 و گذاشت دهانش به بردو فرو کیک چیز دل توي را وچنگال شد وسیع لبخندش        
 دسته یک با را پریسا اش قهوه بخار پس از و...نوشید را داغش ي قهوه از ایی جرعه

 . شد کافه داخل سرد هواي وسیعی حجم همراه که دید قرمز رز گل

 سالمش گرگ مثل دانست می و شناخت می وبخ را کاروانسرایش دل و پریسا        
 !  نیست طمع بی هم اصال

 خوابیده  غرضی  و  قصد  چه  هایش  مهربانی  این  پشت  نفهمد  که  نبود  ساده  هاهم  قدر  آن
 ! است

 پایه صندلی روي از جستی ،با کرد رها را اش خورده نیم کیک چیز و زد پس را افکارش
 . ..رفت استقبالش به و آمد پایین  بلندسهراب
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 بیخ را ،سرش کرد رها را کاپاچینو فنجان ، قندك ي خاله دختر دیدن با سهراب        
 به نگاهش که حالی در برد ،  بود شیک ملیک کردن درست کهمشغول مازیار گوش
 : گفت بود قندك و پریسا کردن بش و خوش

 گیر تو یشپ گلوش جوري بد دختره این ....  اومده قندك ي خاله دختر مازیار«         
 ...!» داد می قورتت داشت چاره اگه دیروز...  کرده

 دوختی خوش و شیک ،پالتوي کرد نگاه پریسا به و کشاند باال را نگاهش مازیار        
 . بود  نشسته  اش  شانه  روي  و  آمده  بیرون  شال  زیر  از  پریشانش  ي  موها  و  داشت  تن   به

 قرو  این  با  ،  کرد  نمی  تردید  ایی ،لحظه  تداش  را  قندك  وسادگی  متانت  و  وقار اگر        
 . پسندید می بیشتر را وسادگی... نداشت ایی میانه چندان اضافه هاي اطوار

 همراه را موز که حالی در و داشت نگاه خودش براي را اش ذهنی هاي گفتگو        
 پریسا ي شانه روي پریشان موهاي از را نگاهش ریخت می کن  مخلوط درون آناناس

 : گفت سرد و وکوتاه فتگر 

 ....» نمیاد خوشم آویزون هاي دختر از که دونی می«         

 سالمی رساند، پیشخوان به را خود بلند قدمهاي با گذشت ها میز میان از پریسا        
 : گفت سهراب به رو گرفت مازیار از را اش چشمی زیر نگاه و داد دو هر به بلند

 مزاحمتون ،امیدوارم.. بشید خوشبخت شااهللا ان... خان ابسهر  میگم تبریک«         
 ...!» باشم نشده

         »؟...!کشیدید زحمت قشنگیه گلهاي چه.....اومدید خوش خانوم پریسا سالم«         
 : داد ادامه کرد اشاره کافه کنج خالی میز به دست با محترمانه سپس

 ...» خدمتتون میام آالن هم من  بنشیند قندك با ببریید تشریف اطفا«         

 سهراب  شدو  راهی قندك  همراه  لبهایش  لبخندروي  با  و  کرد  کوتاهی  تشکر  پریسا        
 : کرد نجوا ونرم چسباند مازیار گوش بیخ را سرش بازهم
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 به اش شاخه یه حتی که بندم می شرط...  گلدون تو بگذار بردار رو هات گل«         
 ببین و بنشین  بریم،  هم با بیا هم بعد... نگذاشته کافه این  توي پا قندك و من  نیت
 ات  دلبسته  ،نگذار  بزن  بهش  رو  حرفت  راست  و  رك  ،   نیومد  خوشت  اگه  دختریه  جور  چه

 ...» بشه

 :  گفت میلش خالف بر و جنباند سري مازیار

  »ریمب  هم  با  بعد  ،   ببره  معینی  بدم  کنم  درست  رو  سفارش  این   کن   صبر....  باشه«          

 با مازیار ،  پیوستند دو آن جمع به کیک همراه قهوه تا چهار با سهراب و مازیار        
 ...  قندکش جفت سهراب ولی پریسانشست، از فاصله

 گرفت اش ریزه خاله ي کشیده انگشتان و وظریف سفید دستان از نگاه سهراب        
 : گفت مودبانه پریسا به رو و

 ...» کنید  میل  رو  تون  کیک  و  قهوه  بفرمایید....  خانوم  پریسا  ومدیدا  خوش  خیلی«          

 می هرچیز روي نگاهش که بود مازیار پی حواسش و هوش تمام که پریسا        
 سفید فنجان و کرد نرمی و کوتاه تشکر!  کرد بلند سر سهراب صداي با....او جز نشست
 ...  کشید پیش را اش قهوه کوچک

 و گرفت را قندك ومخملی نرم ،دست دید را جمع سنگین  سکوت تیوق سهراب        
 :  گفت

  »؟....! باشید مون زندگی روز اولین  در ما هاي مهمون اولین که چیه نظرتون«         

 حرفهایش به شوخی لحن شد باعث مازیار و پریسا ي زده حیرت و متعجب نگاه        
 :  بدهد

 ...»  کنم مهمونتون ناهار میخوام کنید می نگام جوري ن ای چرا....  بابا اي«         

 بیاورد هایش بهانه خواست می ،  نبود راضی چندان پریسا حضور از مازیار        
 : نگفت وهیچ شد پشیمان قندك ي زده هیجان صداي با ،ولی نکند وهمراهیشان
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 ما به خان مازیار البته و جون پریسا میشم خوشحال...عالیه این  سهراب واي«         
 ...» بخوریم هم با رو زندگیمون ناهار اولین و بدند افتخار

 بلند پا پنجه روي.... گرفت فاصله پریسا و مازیار از قدم چند قندك رفتن  وقت        
 : کرد نجوا آهسته بردو سهرابش سر نزدیک را سرش شدو

 ....» ها دوغ و ریحون با کردم کوبیده کباب هوس من  سهراب«         

 به حسی پراز بازهم ،  نشست صورتش پوست روي که اش ریزه خاله هاي نفس        
 : گفت وار ،زمزمه نرم جوابش در شد عشق نام

...  هات کردن پچ پچ این  با »برم هات زلفک اون قربون...« بلور عمه قول به«         
 ...» بخواه جون تو دلم عزیز

 آن...! تازه ریحان و دوغ با کوبیده کباب خوردن براي دندش راهی نفر چهار هر عاقبت و
 ...!!! تجریش بازار ته کبابی همین  آشنا،  نا و دور خیلی نهرستوانی هم

  

         

 هم با ،  بردند می رختخواب به را هایشان خستگی مردم و رسید پایان به که روز        
 ...  برگشتند خانه به

 هاي لنگه سرش پست قندك و کرد پارك خانه نقلی حیاط رد را ماشین سهراب        
 .  شدند ساختمان وارد هم وبا. کرد جفت هم به را در

 صورت  توي  چشم  و  ایستاد  قندك  روبروي سهراب  ،  اول ي  طبقه آپارتمان  در  کنار        
 را وآن کرد نزدیک لبهایش به بردو باال را او راست دست مچ سپس چرخاندو او و گرد
 : گفت و بوسید نرم

 چنان  رو  دستت  مچ  خواسته  نا  ،  دیدمت  که  اول  روزهاي  همون.....  روز  یه  یادمه«          
 .... »  شد سیاه و کبود که دادم فشار
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 روي هم نرمی لبخند و کرد زنده دروجودش را قلک قل حس سهراب لبهاي نرمی        
 : داد پاسخ ودلنشین  نرم جوابش در ،  نشاند لبش

 ....» رنگم پر هاي فضولی اون با بود خودم تقصیر«         

 نا به را او تلخ هاي خاطره شد تلخ کامش بازهم و افتاد سودابه یاد به سهراب        
 :  گفت بود کرده امروز که کاري از دانی قدر وبراي کرد پرتاب آباد کجا

 سعی... میاي من  ايپ یه پا و دادي مشکالتم و من دل به دل که که ممنونم«        
  »کنم پیدا چک گرفتن  براي راهی یه تر زود چه هر میکنم

 : کرد نجوا او از تر نرم و کشید او ریش ته روي نرم را دستش قندك        

  »؟...!دیگه همینه معنایش ، شوهر و زن«         

 : کرد خم سر و شد تر نزدیک قدري کردو گل هایش شیطنت سهراب        

 صد بوس تا سه بود مون قرار...  ها بدهکاري من  به هنوز...  تو بریم نمیاي«         
  »؟....نرفته که یادت...! تومن 

 نگاهش  که  حالی  در...!  شرم  از  بار  این  ولی  ،  نشست  لبش  روي  نرمی  لبخند  هم  باز        
 : داد جواب بود چسبیده زیر هاي کاشی به

 وقت یه ،باشه نمیشم مزاحم باشه خواب جون ن پروی شاید.... وقته دیر«         
 ....!» دیگه

 : کرد نجوا و ایستاد نفسش به نفس بار شدواین  تر نزدیک هم باز سهراب

....   بدهکاریت  باقی  به  برسیم  تا....  کنیم  حساب  رو  امروز  تومن   صد  تا  سه  پس«          
 ها  پله  باالي از  نبات  هک بودند  نرسیده  کتاب  و  حساب  به  هنوز          »چیه؟  نظرت  هوم

 :  گفت بلند صدایی با

  »؟....!چسبیدي قندکم آبجی به اینقدر چی واسه...  خان سهراب سالم«         
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 او گوشش زیر و کشید موهایش به ،دستی شد جدا قندك از بالفاصله سهراب        
 :  کرد پچ وارپچ زمزمه

 رسه می موقع بی هم که بدم قورتش رو نبات حوصله و فرصت سر بنداز یادم«         
 ....» گذاره نمی برامون آبرو هم و

 : جنباند تایید عالمت به وسري داد فرو را هایش خنده قندك        

 .» کنم  می  کمکت  هم  من   بگو  ،  دارم  وقته  خیلی  رو  تصمیم  این   من...!    موافقم«          

 و چرخد می مراد وفق بر گاه و اردد را خودش هاي پایین  و باال زندگی دیگر خب        
 . کند روانه سمتان به را لشکرش غم که دانیم می وقتی هارا شادي قدر...آن خالف گاه

  

          

  

 و  نشاند  لبش  روي  رنگ  کم  هرچند  لبخندرا  ،  کرد  منظم  یک  به  یک  را  هایش  نفس        
 . بگیرد دست به را اوضاع کنترل تا باشد آرام کرد سعی

  

 سهراب  دختر  دوست  او  میکرد  وتصور  خبرنداشت  وسهراب  او  ي  رابطه  از  که  معینی        
 پراز سینی که حالی در و آمد کنارش به...!  آید می شاپ کافی به کمک براي و است

  و فنجان

  

 میز  سمت  به  چشم  و  سر  با  برد  می  آشپزخانه  سمت  رابه  کثیف  هاي  هاي  بشقاب        
 : کرد ارهاش قاراشمیش هاي بچه

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 237 

 فرصت من  بگیرید رو میز اون سفارش کنم خواهش میشه رستمی خانوم«         
 ...» نکردم

  

 را اضطرابش و دهد نظم را تاافکارش کشید عمیقی نفس و گرفت ازمعینی را نگاهش
 . کند ذهنشمدفون ته

  

 ... میکرد ایفا را زن اول نقش باید و...  شد شروع بازي خب        

  

 روي از را ها مشتري سفارش یاداشت مخصوص ودفتر گفت لب زیر اللهی بسم        
 که  حالی  ،در  رفت  قاراشمیش  گروه  هاي  بچه  سمت  به  بعد  دقایقی  و  برداشت  پیشخوان

  نهایت

  

 ...!  نشود کشیده بود سهراب جفت که سودابه پی نگاهش کرد می را اش سعی        

  

 : گفت افراشته سري با و ایستاد میز کنار گرن کم لبخند همان با        

  

 سفارش..  بود شده تنگ تون همه براي دلم اومدید خوش خیلی ها بچه خب«         
 .» کنم یاداشت من  تا بگید رو هاتون

  

 را گلویش بیخ غیرت نام به چیزي کرد می حس اش ریزه خاله دیدن با سهراب        
 ...!  است کرده صد را نفسش راه و گرفته محکم
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 قندکش  که  میداد  اجازه  نباید  هم  اول  همان  از....!    بود  پیشمان  بن  و  بیخ  از  اصال        
 ... باشد ها سفارش گرفتن منتظر گارسونی مثل حاال که بیاید شاپ کافی به

  

 او سمت به را نگاهش میزد موج آن در خشم که چشمانی و هم در هاي اخم با        
 : سیدپر  و کشاند

  

  »؟...!بگیرید رو ها سفارش اومدید شما که میکنه غلطی چه معینی اون«         

  

 براي!  کند گم را پایش و دست کمی شد سبب ها بچه ناباور و متعجب نگاه        
  ، کشید عمیقی نفس ،  دهد سامانی را اوضاع اینکه

  

 : داد جواب محکم و عقاط لحنی با کردو سرازیر او سمت به را نگاهش        

 است آشپزخونه توي فقط بعد به این  از من  ي وظیفه میدونم...  افشار آقاي«         
  »رسیدم خدمت من  همین  براي بود بند دستشون ایشون.... ولی

  

 براي بود صورتش زینت هم پروفسوري ریش حاال که عمومی دکتر همان سینا        
 : گفت و کشاند او سمت به را گاهشن دهد خاتمه بحث این  به اینکه

  

 این  غیبت  علت  شااهللا  ان...  بود  شده  تنگ  براتون  دلمون...    رستمی  خانوم  سالم«          
   ؟...!» باشه نبوده بیماري مدت
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 بهانه دنبال پسندید می بیشتر را بحث این خب کشید،  آسودگی سر از نفسی        
 : گفت او به رو رسید دادش به پارسا که گشت می موجه ایی

  

 جلوي که هرکسی عادتشه جماعت دکتر نگرد جواب دنبال.. .  رستمی خانوم«         
 ...» مریضه میکنه فکر نبینه و نباشه چشمش

  

 بیا بعد و بگیر رو سفارشون جون قندك...  ندارید نگه پا سر رو خدا بنده آقا«         
 .... » شده تنگ برات دلم بزنینم درمون و درست گپ یه بنشین  ما پیش

  

 انگشتانش که چرخید او سمت به نگاهش سیمین  نواز گوش و ظریف صداي با        
 ... بود کرده گره علی امیر انگشتان میان را

  

 : داد جواب زدو جان نیمه لبخندي        

  

 ...» دارید میل چی خب...  میرسم خدمت چشم«         

  

 را سهراب دست بهانه وبی بهانه با که بود سودابه پی حواسش ممدا هم مازیار        
 .  کرد نمی رها را سهراب دست هم کوتاه دمی گرفت می

  

 گرفت سودابه و سهرابش ي شده گره دستهاي از سختی به را نگاهش قندك        
 : پرسید باشد عادي داشت سعی که بالحنی و باالبرد را ودفتر
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 ...»  کنم داشت یاد بفرمایید منتظرم خب«        

  

 بود  چسبیده او به سریش مثل که سودابه دست از را دستش حرص پر سهراب        
 : گفت تلخ اوقاتی با و برخاست جاي از و کرد جدا

  

 سفارش  خودم...  میدونم  من   رو  ها  بچه  ي  سلیقه...    بنشیند  شما  رستمی  خانوم«          
 .» میکنم آماده رو هاشون

  

 کنار کشیدو پیش صندلی هم قندك و رفت درهم هاي اخم همان با سهراب        
 ... نشست سیمین

  

 : پرسید آهسته کردو کج سودابه گوش بیخ را سرش آناهیتا        

  

  »؟... ! بود چش سهراب«         

  

 : داد جواب وار پچ پچ و نرم و کرد قندك ي روانه ناکی غصب نگاه سودابه        

  

 پرتش  میخواست  دیروز...    باشه  دختره  این  سر  زیر  میکنم  فکر...  نمیدونم  منم«          
  »؟...!کرد می التماسی چه دونی نمی بیرون کنه
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 حرفی آنکه بی بود قندك ارام ولی ساده ي چهره پی نگاهش که درحالی آناهیتا        
 . داد تکان سري فقط بزند

  

 : گفت وار پچ پچ آهسته برد پارسا گوش یخب را سرش نیلوفر        

  

 که رو سهراب اخالق...  کرده گیر قندك پیش گلوش سهراب نکنم غلط«         
 ...» کشه نمی شونه شاخه جماعت زن ي واسه میشناسی

 دید، بودند نشسته آنها تماشاي به چشمی چهار که را جمع ي خیره نگاه پارسا        
 : گفت معترض

  

 پچ پچ« میدونیم رو گروه قانون کنید می نگاهمون جوري این  چرا... بابا اي«         
 هم  سودابه  آناهیتاو  نبودیم  که  ما  فقط  ولی  »ممنوع  درجمع  زدن  حرف  درگوشی  و  کردن

  حرف گوشی در

  

   »میزدند        

 ادد فرو را حرفش سهراب آمدن با ولی بود شکنی دندان جواب دنبال به سودابه        
 : گفت و گذاشت میز روي را قهوه ي ها فنجان سینی سهراب ، 

  

 ....»  جان نوش«         
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 با کردو اشاره دستش کار خالی صندلی به دست با ،  کشید موهایش به دستی        
 : گفت لوندي

  

 ...» بنشین  خودم پیش بیا عزیزم نکنه درد دست«         

  

 گرفت آرامش او آرام ي ه چهر از و انداخت اش ریزه خاله به نگاهی نیم سهراب        
 تفاوت بی و...  مازیار دست کنار خالی صندلی روي بلکه سودابه کنار نه ولی نشست و

 : داد جواب

  

 ...» نشینم می جا همین  باش راحت«        

  

 دو  میان  شدو  اخمی  وشبیه....!    میزد  موج  سودابه  صورت  زوایاي  تمام  در  دلخوري        
 دست به راحت را سهراب... کند رسوا را خود بود این  از تر زیرك ،اما نشست ابرویش
  که بود نیاورده

  

 را اش قهوه فنجان زد،  ولبخندي کرد باز را ابروها ،گره بدهد دست از هم راحت        
 : گفت جمع رو و برداشت

  

 میدونید  ولی  کنم  سورپرایزش  تمخواس  می...    سهرابه  تولده  شنبه  پنج  ها  بچه«          
 ي خونه شنبه پنج میگم خودش پیش همین  براي..  نداره ایی مقولهمیونه این  با زیاد

  همگی ما
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 ...» بیارید خودتون با میتونید دارید دوست هم رو هرکس هستید دعوت        

  

 با شدو وا به رو...!  بگیرد تولد جشن  برایش سودابه که بود کم همینش خب        
 : گفت محکم والبته قاطع لحنی

  

 مهمونی  خودم ي خونه دارم دوست...  نیست ها پاش و ریخت این  به نیازي«         
 بادکنک برایم بخواي نیستم که بچه... کافیه دوستانه همی دور یه همین.... بگیرم

  »؟...کنی هوا

  

 امکاناتش و پول کشیدن رخ به مدام و سودابه هاي اصول و ادا این با نیلوفر        
 همین براي بزند را زشپ و قر برجک خواست می دلش و نداشت ایی میانه ،اصال

  حرف درتایید و ،خندید

  

 :  جنباند سري سهراب        

  

 خوش آنچنانی مهمونی از بیشتر خیلی دوستانه همی دور یه...  موافقم منم«         
 ...» میگذره

  

 آنها بین  نگاهش فقط ساکت که قندك به رو کشید پیش را اش وهقه سپس        
 : گفت کردو چرخید می
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 این  ،توي بیا  حتما...   کنم  می  دعوت  رو  تو  هم  من   سهراب  طرف از جون  قندك«          
 این از بیشتر خیلی...  میگذره خوش بهت حتما است خنده از پر هامون همی دور

  هاي مهمونی

  

 ...» سوسوله بچه از پره توش که جقو و عجق        

  

 وقتش  به  تا  کرد  سکوت  هم  بازم  کردولی  نیلوفر  نثار  جانانه  ایی  غره  چشم  سودابه        
 ... کند تالفی

  

 کردن حساب براي نورد کوه هاي بچه که رفت پیشخوان سمت به نگاهش مازیار        
 . بودند ایستاده انتظار به میزشان

 : گفت جمع به رو و برخاست جایش از و داد هول عقب به را صندلی        

  

 ... » کادو با البته سهراب ي خونه همگی شنبه پنج شد تصویب پس«         

  

 : گفت شد می دور میز از که همانطور سپس        

  

 ...» گردم  برمی  و  بکنم  رو  مشتري  این   کتاب  حساب  من ..    بشید  مشغول  ها  بچه«          
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 تولد جشن  یه براي هایش کتاب حساب ،تمام مازیار آخر ي جمله شنیدن با        
 از بهتر  مراتب  به  کادویی  یه  باید  حاال  پولی  بی  این با...   خورد  برهم  نفره  دو  ي  عاشقانه

  و گردن شال

  

 ... خرید می بود خودش دست کار که کش دست        

  

 ...! بگذارد لشد کجاي دقیقا را این  دانست نمی و        

  

 پشت  هایش  دلخوري  بود  آموخته  پدرش  از  را  بودن  خال  و  خط  خوش  رسم  سودابه        
 : گفت زیرکی با و نوشید قهوه ایی جرعه و کرد پنهان لبخندش

  

 دارم دوست چی من میدونه همیشه سهراب...  عالیه قهوه این  طعم... هووم«         
 ... » یگذارمم احترام هاش خواسته به هم من  و

  

 ادامه را حرفش باقی سهراب به رو و گذاشت گوش چهار نعلبکی داخل را فنجان        
 : داد

  

 ....» نیست  حرفی  داري  دوست  جور  و  جمع  مهمونی  یه  تو  که  حاال...    عزیزم  باشه«          

  

 صندلی به پشت زدو دور را میز و رفت پس قدمی و برخاست جایش از سپس        
  ،  ایستاد هرابس
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 زیر  سهراب  گوش  کنار  کردو  خم  را  کمرش  قدري  گذاشت  او  ي  شانه  روي  دستانش        
 . نجواکرد نرم و

  

 خدا  فعال... بکنی  رو  فکرش  که جور  هر...    دارم  هدیه  کلی برات  شب  اون عزیزم«         
  »شنبه پنج تا حافظ

  

 دستهایش  بود  گرفتار میانش  که برزخی  از کالفه...  دریافت  وضوح  به را  او منظور        
 .  کرد اکتفا سري تکان به فقط او حافظی خدا جواب ودر کرد گره سینه روي را

  

 را گوشی ، گرفت چشم دو آن از سختی به موبایلش پیامک زنگ صداي با قندك        
 . کشید بیرون اش مانتو جیب از

  

 ....! بود نگرانی دل آمد سراغش به که سیح اولین  فیروزه مامان اسم دیدن با        

  

 ... ! گویا کفایت قدر به ولی بود کوتاه پیام        

  

 دستگیر رو شاپور.... فرستم می برات رو آدرسش ،  کالنتري بیا سهراب با«         
 .» کردند
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 نسیم به دل ایی انهپرو مانند بال سبک و آمده در پرواز به باد در رها موهایش        
 .... میدوید و داده

  

 باریکی نور وتنها کرد ط سقو عمیق نیمه چاهی به شدو خالی پایش زیر ناگهان        
  دید،  را شاپور سرش پشت چرخاندو را سرش...  کرد می نفوذ چاه به آن ي دهانه از

  

 میداد نشان او به را شالقش...! برزخی چشمان و کننده مشمئز لبخند همان با        
 : گفت می طنین  پر بود شده آویزان چاه از ، آویخته دستی دیدبا را سهراب و.....

  

  »باش زود...  باش زود.... باال بیا بگیر رو من  دست«         

  

 و شد بیدار خواب از جیغی با هراس به که بود معلق هوا زمین  میان دستش        
  میشد خارج اش سینه از کشدار گاه و کوتاه هگا ، ،بریده بریده هایش نفس

  

 حس چاه ته خودرا هنوز و داد چرخی شب سیاهی در را سرگردانش مردمکهاي        
 ... کرد می
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 سر  شدو  بلند  آنی  به  جیغ  صداي  ،با  بود  شده  چشمانش  مهمان  خواب  تازه  سهراب        
 می  هدف  بی  چشمانش  هک  دید  را  قندکش  شب  وروشن   تاریک  دل  در....  نشست  جایش
 ...! چرخد

  

 ... شد می پیش و پس منظم نا هایش نفس و        

  

 را دستهایش... برگرداند خود سمت به و گذاشت او ي شانه روي دست نرمی به        
 کشید فقراتش ستون روي گونه نوازش را دستش و فشرد اش سینه کرد،به او حصار

 ... 

  

 : کرد نجوا نرم کشید می او مخملی موهایی روي دست که حالی در و        

  

  »باش ،آروم دلم عزیز...  هیش«         

  

 از نرم را ،او گرفت نظم که هایش نفس ،  گذشت ثانیه چند کوتاهی به دقایقی        
 ... داد او به ایی جرعه برداشت رختخواب کنار از را آب لیوان و کرد جدا خودش

  

 پچ و نرم و گذاشت اش سینه و بازو میان راجایی سراو و... کشید دراز ،سپس        
 : کرد نجوا وار پچ

  

 ....» ببره خوابت تا مونم می بیدار من ...  دلم عزیز بخواب«         
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 گوش و سقف به ،چشمانش بود اش بینی زیر قندکش شیرین  بوي سهراب        
ق  صداي  و  دخور   می  پنجره  به  پروا  بی  که  بارانی  به  هایش ََ ق  َت ََ  .... بود  نواز  گوش  آن  َت

  

  

         

 زوایاي در دلخوري هم ،هنوز گرفت فاصله قندك اتاق در از قدري فیروزخانوم        
 وسط رنگی طوسی ایی جامه زیر با مستاصل که شوهرش به رو.... زد می موج صورتش
 : گفت شد بود ایستاده پذیرایی

  

 از که گذشته ام بچه به چی ،ببین  بخواب بگیر برو...یدارشديب چی براي شما«         
  »»؟...!کشیده جیغ و پریده خواب از دفعه ده حاال تا شب سر

  

 : داد ادامه کنان پچ پچ رفت می اتاقشان سمت به که حالی در سپس        

  

 اتاق در پشت جفتمون هر نداره خوبیت.... مواظبشه...  هست شوهرش«         
 ...»  باشند راحت بگذار ستادیمای

 تکان  تایید  عالمت  به  سري  کشیدو  اش  شده  تنک  موهاي  به  دستی  رستمی  آقاي        
 : گفت شدو راهی آشپزخانه سمت به داد

  

 ....» میام بخورم آب هم من بخواب برو تو باشه«         
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 پشت  افتاد،   می  اتفاقی  وقت  هر  که!  ...  بود  نانوشته  قانون  یک  این...    دیگر  خب        
  شد می خبر با ماجرا ریز از فروزان خاله بندش

  

 به کشان هورا کردو می کشی لشکر موسی آقا پرهام و پریسا همراه فردایش و        
 ... شدند می سرازیر آنها ي خانه

  

 به موفق که چرا... بود آیند خوش پریسا مزاق به کشی قشون این  البته صد و        
 فروزان  خاله  شد  سبب  چراکه  بود  او  حضور  مدیون  چقدر  و...          شد هم  مازیار  دیدن
 کارشناسانه  هاي  صحبت  و  نکشند  پیش  را  لق  لق  پوري  ،ماجراي  پرهام  و  موسی  آقا  والبته

 ! کنند موکل دیگر وقتی به را

  

 کشیدو  نرگس  از  بود  پر  آن  الي  البه  که  سفید  و  صورتی  رز  گلهاي  به  دستی  قندك        
 : گفت مازیار به رو کرد نفوذ هم ذهنش هاي الیه تا آن عطر

  

 ....» قشنگیه گلهاي خیلی کردید شرمنده خان مازیار«         

  

 و سرداد زیر به را نگاهش ،  پریسا پرواي بی و خیره نگاهاي از معذب مازیار        
 : داد جواب
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 براي دارید کسالت کمی گفت سهراب...  نداره رو شما لقاب... میکنم خواهش«         
 .» شدم مزاحم همین 

  

 آقا ترس از ولی بود،  کرده بسیج مازیار توجه جلب براي را توانش تمام پریسا        
 کرد بسنده کردن  نگاه همان  به تنها  بود  شده  سبز  لبش  پشت  تازه  که پرهامی  و  سیمو
 . 

  

 را  اش  وخنده  گرفت  بود مازیار  دادن  قورت  حال  در  که  ریساپ  از  را  نگاهش  سهراب        
 را سرش و گذاشت میز روي را اش خورده نیم چاي کرد،فنجان پنهان لبهایش پشت
 : گفت کردو تر نزدیک قندك به کمی

  

 مازیار بدونه اگه کنم فکر...  کنی دعوت هم رو پریسا تولدم براي داري دوست«         
 به ازدواجمون از حرفی کنی سفارش بهش باید ولی... بیاد ،  هباش خداش از هست هم

 »  نزنه ها بچه و سودابه

  

 حسادت و بگذریم کاروانسرایش دل از اگر ،...بود خدایش از پریسا یقینا خب        
 ....! بگیرم دیده نا هم را رنگش پر هاي

  

 را کسی راز بود حالم و...! قفله چند هم آن داشت بست و چفت زبانش پریسا        
 ...!  کند مال بر
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 : گفت و داد تکان تایید عالمت به سري        

  

 بست و چفت زبونش نباش هم پریسا لقی دهن  نگران... میگم بهش باشه«         
 ....» داره

  

 پر ابروهاي روي را نگاهش و ایستاد مازیار به رو و زد گاز را ایی خامه نان نبات        
 : گفت و کرد ثابت او ي کشیده و پشت

  

  »؟...چیه من  اسم میدونی خان مازیار««         

  

 بود، محروم آن از خود که نعمتی ، بود هایش زبانی شیرین  و بچه هالك مازیار        
 و نشست لبهایش روي لبخندي ،  داد چرخی نبات سفید گردو صورت توي را نگاهش

 : داد جواب

  

 ...» خانومه نبات شما اسم... میدونم که البته«         

  

 جواب داشت آهنگ که جمالتی وبا داد آن به قري و زد کمرش به دستی نبات        
 : داد
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 میگه من  به خان سهراب یعنی... است شگله خو خانوم من  اسم ،  هم خیر نه«         
 هم وقتها بعضی »زیره خاله« میگه قندکم آبجی به هم اش تازه.... خوشگله خانوم

 .» دلم عزیز« میکنه صداش

  

 .... خوابید قندکم آبجی اتاق توي خان سهراب هم دیشب تازه        

  

 گلهاي  به  و  انداخت  پایین   را  سرش  و  گذاشت  جا  لبش  پشت  را  هایش  خنده  مازیار        
 .. شد خیره قالی

 . دادند فرو نوشیدند می که چایی همراه را هایشان خنده جمع و

  

 کردو  جمع بغل زیر دست یک با را دارش گل چادر بلندشد جایش از خانوم فیروزه        
 : گفت و گرفت را نبات دست

  

 ....» داري دیکته امتحان فردا... بنویس رو هات مشق برو بیا«         

  

 شنید می قندك فقط که جوري لب زیر آمد نمی باال سرش شرم از که سهراب        
 آبرو برامون. بدم قورتش رو نبات میره یادم همش چرا نمیدونم:         « کرد مهزمز 

 ....» نگذاشت

  

 دفتر  همراه  بشود  حمیدش  بابا  هاي  غره  چشم  متوجه  آنکه  بی  نانک  اعتراض  نبات        
 ...! نکند تري تازه کاري خراب تا شد اتاق راهی مشقش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 254 

  

         

  

 ... شد تر روبراه کمی حالش و حس نشینی هخان روز دو از بعد        

  

 و  سالم  به  گفتگویشان تمام  و  بود  سنگین  سر  حمیدش  بابا  با  همچنان  هرچندکه        
 نمی  درشتی  و  داشت  می  نگه  را  ادب  جانب  هم  باز  ولی  شد  می  خالصه  کوتاه  خداحافظی

 ... کرد

  

 سهراب و... بود هم سودابه نگران دل تولد کادوي سواي و بود سهراب تولد فردا        
 ... کرد می باز خود سر از را او طریقی به بار هر کوپالش و یال بی

  

 رل فقط مازیار و جون پروین  و داشت هنرپیشه دوتا فقط که.... غریبی سناریوي        
 اضافه  ها  هنرپشه  جمع  به  خواست  می  هم  را  پریسا  حاال  و...بود  یشان  عهده  به  کوتاهی

 . کند

  .        

 می رقم دیگري شکل به سناریو این  داستان ، سفر از فرشچی آمدن با یقینا و        
 ...  کرد رها را هایش نگرانی...میشد متفاوت ها هنرپشه بازي خوردو

  

 عطر و خوردند رس هم روي آبشاري مثل موهایش دادو گردنش به تابی        
 ... پیچید مشامش توي شامپویش
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 تخت  کنار  کوچک  میز  به  را  آن  و  کشید  سهراب  عکس  قاب  به  دستی  گونه  نوازش        
 . نشست سهراب جفت ،  تخت ي لبه روي کنارش و گرداند باز او

  

 می دلش چقدر و... گرفت او مشکی مخمل موهاي از را مشتاقش نگاه سهراب        
 گوشش زیر و کشید عمیقی نفس...! پیچید می موهایش شدومیان می باد خواست

 : کرد نجوا نرم

  

 ...!» کنی نوازش رو عکسم هستم جا این  خودم وقتی تا نیست روا«         

  

 پهن را مشقش بساط او تخت پایین  که زد اشاره نبات به چشم و باسر سپس        
 : کرد پچ پچ آهسته ،  میزد رج را خوشبختی ي کلمه و بود کرده

  

 ....» برسیم  زندگیمون  و  کار  به  هم  ما  سیاه  نخود  دنبال  فرستب  رو  جادو  ورور  این «          

  

 و داشت تازگی برایش بار هر که کرد می جادو را او یقیقنا لحن  این  با صدا این        
 ...  بود قبل از تر دلنشین 

  

 به رو کوتاه تاملی از بعد و داشت نگه اش شده جفت لبهاي پشت را لبخندش        
 : گفت نوشت می کوله کج را تیخوشبخ که نبات
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 برو و بعد براي بگذار رو هات مشق ،  خوردي که رو ناهارت برم قربونت نبات«         
 ....»  بخواب جون پروین  پیش

  

 کشیده  را  آن  »ي«    حرف  و  برد  کار  به  سلیقه  کمی  و  نوشت  دیگري  خوشبختی  نبات        
 : گفت کندو بلند سر آنکه بی... نوشت تر

  

  »قندك آبجی...  یاد نمی خوابم«         

  

 ...  کشید اش شده کوتاه تازه موهاي به دستی و کشید بلندي پف سهراب        

  

 : گفت تري مالیم لحن  با بار این و.... عمیق شدو رنگ پر هایش لبخند قندك        

  

 » ...بکش درازي یه جون پروین  پیش برو پس...  نخواب باشه«         

  

 خوشبختی  و  نوشت  تر  تپل  را  آن  و  داد  خرج  به  سلیقه  »خ«    حرف  روي  بار  این  نبات        
 : گفت شدو کامل اش

  

  »قندك آبجی.... یاد نمی هم درازم«         
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 شد  بلند جایش  از خودش  بار  این و...!  پرید  بیرون  پقی  با سهراب  ي  خنده  صداي        
 : گفت کرد می هدایت در سمت به را او که حالی در و داد او دست به را عکسش ،قاب

  

 قوطی  «توي  بگذاره  رو  این  گفت  سهراب  بگو  بهش  و  جون  پروین   بده  رو  این  برو«          
نشون و بگیر َِ   »ِب

 ...« 

  

 در از.... گرفت را سهراب عکس قاب ،  کرد کج کمی باشه معنی به را سرش نبات        
 ...  چرخاند قفل در را کلید فاصلهباال سهراب رفت بیرون که

  

 : گفت هایش خنده میان و شد جمع چشمش ي گوشه اشک خنده از قندك        

  

 ...» بردي جون پروین پیش رو آبروم...  خدا به زشته سهراب«         

  

 داد رس پایین به را هایش چشم زد برقی که سهراب ي سینه توي اهللا زنجیر        
 ... نشست خوشبختی ي کلمه و نبات مشق دفتر روي نگاهش و

  

  

  

 ... پرید می پایین  و باال »یو یو« مانند خوشحالی از پریسا        
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 رفت  می  غنج  دلش  ،ته  بگذراند  مازیار  کنار  بیشتري  ساعات  میتواند  اینکه  ازتصور        
 باال که الیح در و.... میداد نشان هم به دست کف کوبیدن با را هایش خوشحالی و

 : گفت میپرید وپایین 

  

 تلفنی رو این  خوب... اینجا بیام سحر کله صبح داشتی اصرار بود همین  واسه«         
  »؟...!میتونستیبگی هم

  

 کردو اضافه لبش ي گوشه لبخندي آمد وجد به پریسا خوشی همه این  از قندك        
 : گفت

  

 شنوا  گوش  دوتا  و داره  جمع  حواس  یه  به نیاز  بگم بهت  خوام  می  که  رو  مطلبی«        
 ....!» نمیشد تلفن  پشت.....

  

 باریک را چشمانش ،  شد تر جدي قدري و برداشت جوش و جنب از دست پریسا        
 : پرسید و کرد

  

 ...!» نیست کار تو دعوتی و گذاشتی کارم سر نکنه«         

  

 : گفت شمرده و آرام و نشاند تتخ ي لبه و گرفت را او دست قندك        
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 ....» شروط و شرط با ولی دعوتی هم تو.... نکن  بیخود فکر«         

  

 اش شده باریک چشمان به هم شده گره ابروهاي حاال شد جالب برایش موصوع        
 :  زد زل به حرف بی ولی....! شد اضافه

  

 : داد ادامه و کرد تازه نفسی قندك        

  

 با نسبتی هیچ سهراب و من که کنی وانمود باید ولی تولد میاي امشب ببین «         
 سودابه اسم به دختري مخصوصا دوستانش نمیخواد دالیلی به سهراب...  نداریم هم

  نپرس رو چراش... بشن  خبر با ما ازدواج از

  

 نقش تونی می اگه حاال.... خبر با تا دو ما ازدواج از مازیار فقط گم نمی بهت که        
  اهللا بسم کنی بازي

 ...« 

  

 هیجان با را هایش تعجب ولی... گرد قدري هم چشمانش شدو باز هایش اخم پریسا
 : گفت و کوبید هم بر بازهم را دستهایش شدو بلند جایش از درآمیخت هایش

  

 فقط جمع توي بکن  رو فکرش...  هام بازي باند جیمز این  عاشق من  دختر واي«         
 ....» ها فیلم این  عین ... کنیم می بازي نقش و میدونیم رو موضوع این مازیار و من 
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 گرفت  او  به  رو  را  اش  اشاره  انگشت  ایستادو  روبرویش  شدو  بلند  جایش  از  قندك        
 : گفت و

  

 طور همین... ها بشن  دار خبر حمیدم بابا و مامان نباید رو موضوع این پریسا«         
 وگرنه گفتم بهت قرصه دهنت دونستم می چون.... پرهام و موسی آقا و فروزان هخال

 .» بزنم بهت حرفی بود محال

  

 می را آن که حالی در و برداشت تخت ي لبه از را مانتویش زده شتاب پریسا        
 : گفت پوشید

  

 این  تونی می... کنم فاش رو کسی راز محاله بره سرم که میدونی نباش نگران«         
 ...» کنی اضافه محاسنم باقی به هم رو سن ح

  

 کرد معنایش  پر  لبخند  آن  با  قندك  به  رو کردو  مرتب  سرش  روي را  شالش  سپس        
 : گفت و

  

 مازیار دل امشب میخوام....بپوشم چی و بگیرم چی کادو سهراب ي واسه حاال«        
 ....» ببرم رو

  

 : داد جواب و خاراند را سرش اشاره نگشتا با کالفه قندك        
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 لباس...  بخري گرونی و خاص چیز برایش نداره لزومی...  کافیه گل دسته یه«         
 ولنگ دختر از..  سهراب مثل چیزیه یه اخالقش هم مازیار بپوش دخنرونه و ساده هم

  »نمیاد خوشش باز و

  

 : داد ادامه و رفت هنشان او سمت به را اشاره انگشت سپس        

  

 داره فرق شدي دوست و دیدي که رنگارنگی هاي پسر تمام با مازیار..... پریسا«         
 ... ! ها

  

 استاد قول به و پاکه ودل چشم ،  سیگار خالفش تنها و است ریشه با مرده یه        
 به واي ونهم می ام نداشته برادر مثل من براي و حفظه از مردونگیرو الفباي مشایخ
  »بگذاري کارش سر بخواي که حالت

  

 : گفت زدو زل او چشمان توي و شد تر جدي قدري پریسا        

  

 هر که...دارم بهش خاصی حس...  میکنه فرق این ...  مامانم جون به قندك«         
 ... قشنگش  غرور  و  خاصش  استایل  اون  با....!  میره  ویلی  قیلی  دلم  ته  بینمش  می  وقت

  

 هاش با کرد استفاده سوء ازم و زد دور رو من  فقط مدت این  معرفت بی کیان        
  »شده تموم بینمون چیز همه و زدم بهم
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 : گفت و شد خیره او گون گندم صورت توي و گرفت را پریسا دستهاي قندك        

  

 بند دلت و گذشته اومدن خوش مرحله از دونم می و میفهمت...  برم قربونت«         
 سر سبک هاي دختر از مردها..  بگذار پیش پا اون بگذار باش صبور ولی...! شده دلش

 ...  نمیاد خوششون

  

 درست رو شب شام و کنم کمک جون پروین  به پایین  برم باید من  برو هم حاال        
 ...  کنم

  

 نیا اومدي نهمی براي هستیم سهراب مستاجر ما که نمیدوند اونها ضمن  در        
  »میریم هم با و پایین  میام من بزن زنگ داخل

  

 ... شد راهی کشید موهایش به دستی هم او رفت که پریسا        

  

  

         

  

 گذاشت  آن  روي  چشم  جاي  به  سیاهی  زیتون  و  کرد  تزیین   ماهی  شکل  به  را  الویه        
 ... 
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 سهراب سمت به را قاشق عصبی و یدچ ظرف درون را سبز فلفل هاي دلمه جون پروین 
 : گفت رفتو نشانه

  

 دختر  این...  بدي  ادامه  گربه  و  موش  بازي  این  به  میخواي  کی  تا  فهمم  نمی  من «          
 حرف  پدرش  با  برم  بگذار...  دادم  تحویلش  دروغی  یه  دفعه  هر  و  زد  زنگ  بس  از  کرد  خفم
 .... بزنم

  

 پس رو چکش و کن  بزرگی...  گرفته زن و نداره دوست رو دخترت سهراب بگم        
 عموت و من  با وقت همون اگه.... زندگیشون سر برن جوون تا دو این  بگذار و بده

  »نبود این  روزت و حال کردي می مشورت

  

 : گفت داد امتداد را آن گردن تا برد فرو موهایش میان را دستش کالفه سهراب        

  

 ارواح ترو. میخورم دارم هم رو چوبش و کردم اشتباهی هی من ... جون پروین«         
 حرفهاست  این   از  تر  صفت  روباه  میشناسم  رو  فرشچی  این   من ....  نزن  کوفت  سر  بابا  خاك

 ...  بیاد کوتاه محاله و

  

 از دست...  داره ادامه من  به سودابه ي گونه بیمار ي عالقه که وقتی تا یعنی        
 ...  نداره بر سرم

 ...!» بده پس رو چک و بیاد کوتاه محاله یفرشچ 
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 :  گفت قبل از تر عصبی و کرد خالی ظرف داخل را ها چیس خانوم پروین         

  

 دیگه و نیستی محرمش دیگه بگو بهش...  بزن حرف سودابه با برو خب«         
 شتر ؟... چی که باالخره... بداره سرت از دست و... داري زن که بگو... نمیخواهیش

 ...! نمیشه دوال  دوال، که سواري

  

 نبات ي مدرسه که همین شد قرار... دادي رستمی آقاي به قولی چه رفته یادت        
 چی میخواي رو وقت اون بگیریم عروسی و کنه خالی رو خونه رستمی آقاي شد تموم

  »؟...!کنی کار

  

 : داد بجوا و برد باالتر قدري را صدایش عصبی سهراب        

  

 ...! میکنه خوشبختی آرزوي برام و میگه تبریک بهم ریلکس خیلی اونم«         

  

 بچه این  گفتم و نرفتم بار زیر شدو حاملگی از حرف وقتی نیست یادت من  مادر        
  ؟... کرد چیکار شده تموم ما بین چیز همه دیگه گفتم بهش و نیست من  مال

  

 من داشتن براي و نداره روحی تعادل دختر این... زد رو رگش و حموم توي رفت        
 ...  میزنه کاري هر به دست
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 راهی  یه  برگرده  سفر  از  فرشچی  بده  اجازه  و  بگذار  جیگر  رو  دندون  یکم  برم،   قربونت        
  »بده فرصت بهم کوتاه مدت یه میکنم خواهش...بگیرم پس ازش رو چک تا کنم پیدا

  

 شدو قندك به رو و کرد رها خیار ماست داخل را قاشق مستاصل خانوم پروین        
 : گفت

  

 به میره که راهی این آخه..... بگو شوهرت به چیزي یه تو مادر...  جان قندك«         
 ....» رسه نمی هم ترکستان

  

 کردواز بلند ،سر گذاشت شیرینی ظرف کنار و چید ظرف داخل را باگت هاي نان        
 :  گفت بودند گرفته را دیدش جلوي که هایی چتري پس

  

...  همراهش و سهرابم زن من ..... ! نباشه ادبی بی و جسارت...  جون پروین «         
 رسم این ...زندگی زیاد و کم... ! خوشی نا و خوشی توي. باشیم هم همراه بستیم عهد
 ... شوهریه و زن

  

 ! »  کنم کوك رو خودم ساز و... ندم دلش به دل تونم نمی        

  

 می نگاهش فراوان عشقی با دادو تکیه کابینت لبه به که سهراب به رو سپس        
 : داد ادامه و کردشد
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 ما... میکنه پیدا چک گرفتن  پس براي راهی میدونم..  دارم ایمان بهش من «         
 »  کنید مکمونک هم شما لطفا. رسیدیم توافق به و زدیم رو حرفهامون باهم

  

 : گفت و کرد رها خیار و ماست داخل را قاشق مستاصل... شد سالح خلع خانوم پروین 

  

 بهتون حواسم ولی نیست حرفی... کردید یکی به دست شوهر و زن که حاال«         
 یادتون  رو  این .  میکنم  عمل  خودم  روش  به  میشید  کشیده  راهه  بی  به  ببینم....    هست
  »باشه

  

 :  گفت میشد خارج آشپزخانه از که حالی در سپس        

  

 ي خونه میریم دارم من ... بده سامون و سر خودت رو ها کار بقیه جان قندك«         
 توي دروغ کمتر ببینم، رو سودابه تر کم هرچی میمونم جا همون هم شب و دوستم

 ...» میشه ثبت اعمالم ي نامه

  

 اش فاصله قدم چند...  گرفت رفت می بیرون که انشج پروین  از چشم سهراب        
 کنار جایی را کرد،سرش حلقه او کمر دور را دستانش سر پشت از و کرد پر قندك با را

 : کرد نجوا نرم گوشش

  

 زودتر رو اون و کنم انتخاب خودم رو تولدم کادوي میشه...  ریزه خاله«         
 ....!» بگیرم
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 ظرف  درون  از  شیرینی...    نشست  لبهایش  روي  و  گرفت  شبختیخو  طرح  لبخندش        
 و گذاشت سهراب دهان در را دیگر نیم و خورد خودش را نیمی و برداشت میز روي

 . شد شیرین  کامشان

  

         

 کفش که حالی در کردو سرش به را نبات وکاله برداشت را چادرش فیروزه مامان        
 : گفت اشتد می بر کفشی جا از را هایش

  

 فروزان ي خونه میاد کاریش ساعت از بعد هم بابات... رفتم من  مادر قندك«         
 دیگه کنم فکر و بیاد داده اجازه باباش هم پریسا.... میخوابیم جا همون هم رو شب
 ... برسه

  

 هم  تو  از...باشه  خونه  نیم  و  ده  ساعت  کرده  سفارش  کلی  مامانش  بگو  بهش  ولی        
 ...» هست شوهرت راحته لمخیا

  

 : داد ادامه چرخاندو چشمی او ي شلخته و برهم و هم در ي قیافه توي سپس        

  

 وارنگ  و  رنگ  دوستاي  جلوي  بگذار...    برس  خودت  به  کم  یه  حموم  یه  برو  هم  تو«          
 ....! »ها مطبخی هد د«  این  مثل شدي...  بیاي چشمش به شوهرت
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 و خان سهراب بده بابات و من جانب از تلفن  میز روي گذاشتم هم سکه نیم یه        
 ......» بگو تبریک رو تولدش

  

 بی باشد داشته تولد از سهمی میخواست دلش و نبود رفتن به مایل که نبات        
 بیرون  ایی  شده  تا  کاغذ  رنگش  صورتی  کیف  از  دلخور  و  شد»    مطبخی  دده«    معنی  خیال

  :گفت و کشید

  

 ...» داد خوشگله خانوم بگو و خان سهراب بده ؛ من  کادوي هم این  قند آبجی«         

  

 دود از و داشت رنگی صورتی سقف که دید ایی خانه کرد، باز را کاغذ تاي قندك        
 کوتاه قامت  با  زنی  دست  ایستادو ي  بلند قد  مرد  خانه  کنار  آمدو می  بیرون  دود  کشش

  گرفته را تري

  

 ...  صورتی گلهاي از بود پر نقاشی ي زمینه پس تمام و بود        

  

 و محبت رنگ که ایی هدیه میشد محسوب سهراب کادوي بهترین این شک بی        
  کند، باران بوسه را اش گونه خواست ،می کرد می غا غو اش سادگی

  

 سرازیر ها پله از تاهیکو حافظی خدا با نبات و فیروزه مامان نشدو مجالی ولی        
 ... شدند
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 سرش روي را سفیدش شالش ختام حسن  براي...  کرد نگاه خود به آینه توي        
 ... داشت جینش شلوار و حریر رنگ قرمز بلوز با خاصی هارمونی که... انداخت

  

 نشاند هایشلب روي آتشینی قرمز رژلب نهایت ودر کرد تجدید دوباره را ریملش        
 .... 

  

 دم  و  بنشیند  خوبی  به  لبش  روي  رژلب  تا  فشرد  هم  رویه  را  لبهایش  خانه،  زنگ  صداي  با
 و مانتو کرد مهمان گوشش کنار را بود خریده هدیه برایش سهراب که عطريرا آخر

  را کیفش

  

 ازیرسر  ها پله از پاورچین  ،  پاورچین  ،  آهسته قدمهاي با شیدو پو را آن برداشت        
 شنیده خوبی به هم آپارتمان ي بسته در پشت از ها بچه شوخی و خنده صداي...شد
 ! بود تر واضح همه از سودابه صداي...شد می

  

 بود ایستاده انتظار به در کنار که پریسا دیدن با و رفت حیاط به تر آهسته        
 : پرسید و کرد کوتاهی سالم و بست سرش پشت را درآهنی

  

  »؟...! نرفته یادت که حرفهام....  ایی آماده«         
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 : گفت مالید می به را اش زده یخ دستهاي زده هیجان پریسا        

  

 من  نظرت به... ها فیلم این  مثل درست... دارم هیجان خیلی قندك واي«         
  »؟....هستم زن دوم نقش ي هنرپیشه

  

 جواب  رفت  می  زنگ  روي  دستش  که  حالی  در  و  کشید  شالش  پر  به  دستی  قندك        
 : داد

  

 ....!»  لشکري سیاهی تو برم قربونت نه«         

  

 گیراي و گرم صداي که چرا نشد مجالی ولی کند اعتراض خواست می پریسا        
 . پیچید آیفون توي سهراب

  

 ...»  بفرمایید«         

  

 : گفت نرم کردو صاف را اش سینه و کشید یعمیق نفس...  شد شروع بازي خب        

  

 ...» کنید باز لطفا قندك هستم من ...  افشار آقاي سالم«         
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 ....  شد بسته هم رو دفتر شب آمدن با        

 البته و ،هوله لهه همه آن خوردن بعد سوزاندن آتش روز یک از خسته نبات        
 هم آن رفت خواب به او تخت روي...!  نخورده شام بار اولین  يبرا...  کوبیده کباب
 ... اش نقاشی دفتر همراه

 ....  زد ورق را آن و کشید بیرون او دست زیر از آرامی به را نقاشی دفتر شد،  خم        

 یک هم روبرویش و ،  صورتی کیفی با دختر یک همراه ، بود کشیده میز یک        
 کوبیده  کباب  بود نوشته  ایی  قورباغه  خرچنگ  خط  با  داخلش  که....  بود کرده  رسم  دایره

 ...! خوشمزه

 و فهمید رنگش قرمز لباس از را این ....  سهراب و بود خودش یقینا بعدي نقاشی        
 ....  بود کشیده سهراب براي که عریضی هاي شانه

 گونه و قرمز لبانی با را وا....!  بود نمانده نصیب بی ها نقاشی این از هم پریسا        
 ....! بودند پرواز حال در که هایی مژه و.... بود کشیده گلی گل و سرخ هایی

 با لب  زیر  و...    داد  اش  بینی  به  چینی...   هایش  سري  سبک  و  افتاد  پریسا  یاد  به        
 » ! برد مازیار جلوي رو ابروم...!  آدمیزاده از دور هم کردنش عاشقی «کرد نجوا خودش

 ... نشاند لبش روي لبخند و افکارش براي شد پایانی موبایل زنگ صداي        

 او ي اشاره کوچکترین با هم هنوز...  دیگرش ي نیمه ،همان بود خودش        
 ... گرفت می سر از را عاشقی و کشید می ،قد سبز درختی مثل احساسش

 : ردک نجوا آهسته و نرم و فشرد را تماس ي دکمه        

  »خیر به شبت....  عزیزم سالم«         
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 جواب  داشت،   لطیف و  نرم  پچی  پچ  که  قندك نشین   دل  صداي  شنیدن  با  سهراب        
 : داد

  »؟....!میزنی حرف آهسته که خوابه کسی....  ماهت روي به سالم«         

 : داد پاسخ و کرد تنظیم هایش نفس با را قلبش ضربان قندك«         

 تري  عمیق  نفس.... »            خوابیده  نبات...  بزنم  حرف  آهسته  مجبورم  ببخش«          
 : داد ادامه و کشید

 خیلی...  ممنونم برفی آدم کردن درست و گذرونی خوش همه واون امروز براي«         
 ...»  شده اضافه جهازیم سر به هم پریسا که ببخش... گذشت نباتخوش و من  به

 .... کشید دراز تختش روي نشست لبش کنج لبخندي تعبیر این  از سهراب        

 و... ! بود زیاد برایش زیادي که...  وحشتناکش آرایش آن و افتاد پریسا یاد به        
 ... بود گردش در نوا بی مازیار پی در مدام که چشمانی

 : گفت برهمش و درهم افکار جاي به و انداخت بیرون ذهنش از را پریسا        

 بیا و کن  جور بهانه یه کنار بگذار رو ها تعارف ریزه،  خاله...  میکنم خواهش«         
 ...» پایین 

 لحنی  وبا  بازگشت  را  رفته  قدم  چند  مستاصل  و  افتاد  اش  حمید  بابا  یاد  به  ،   قندك        
 : گفت شرم با آمیخته

 فهمه می بگم هرچی...  کشم یم  خجالت حمیدم بابا از آخه ؟...نیام میشه«         
 ...!» تو پیش بیام میخوام و است بهانه

 روي را سرش بودکشید شده تر بلند قدري حاال که موهایش به دستی سهراب        
 :  کرد جا به جا بالش
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 ها زودي این  به گذارم نمی چون.... بیار هم رو خونه کلید...  من  از اش بهانه«         
 ...  کرد قطع را وتماس گفت را این  سهراب      ...!»    برگردي

 توي برفی روز یک از بعد که دوخت ایی نقره ماه به چشم و رفت پنجره کنار به        
 .... درخشید می زیبایی به رنگ ایی سرمه اسمان دل

 باز  را  اتاق  در  فیروزه  مامان  بودند،   رسیده  آرامش  به  کوتاه  دمی  تازه  قلبش  ضربان        
 : گفت و آورد داخل در الي از را سرش عادت طبق و ردک

 گرفته  دست  که  بافتی  گفت  و  زد  تلفن   آالن  همین   خانوم  پروین .....  مادر  قندك«          
 ....» کجاست مشکلش ببین پایین برو پا توك یه خورده بر مشکل به

 یشپ هم را آبرویش نیمچه همان که... بود سهراب حیایی بی مشکلش خب        
 ....! داد می باد بر جون پروین 

  

         

  

 که را هایی خوردن سبزي و گرفت کردند،  می ولز و جلز که هایی داغ پیاز از را نگاهش
 ....  چید کوچک هاي سبد توي را بود رفته بین  از سرما دل توي شان عطرتابستانی

 درون و کرد گرد را آن ،  ددا تابی دستانش درون را کوفته مهارت با فیروزه مامان        
 با          ،   زد  پس  را  مویش  از  ایی  تکه  دست  پشت  با  و  کرد  رها  جوشیدن  حال  در  قابلمه

 : گفت ومعترض کرد دور گاز از را او آرنج

 و سر به دستی یه برو نمونده کاري دیگه گرفتی داغ پیاز بوي.... کنار برو بیا«         
 شوهرت  پیش  نداره  خوبیت....    باال  میان  خان  سهراب  و  خانوم  پروین   االن ،  بکش  روت
 ....»  بدي داغ پیاز بوي
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 اش فیروزه مامان به اش شده جمع هاي پلک الي واز کرد باریک را چشمانش        
 . بود ایی زبده معلم و ،  دانست می خوب را دلبري رسم و ،راه دوخت چشم

 مامان  صداي با که شود خارج نهآشپزخا از خواست می کرد،  جمع را لبخندش        
 .. برگشت او سمت به فیروزه

....  بپوش خریده برات خان سهراب که رو ایی فیروزه پیرهن  اون مادر قندك«         
 ....!  خریده پیرهن  برات رفته که چرخیدي شلوار بلوز با خدا ي بنده این جلوي قدر این 

 بابات ،  با دیشب.... کنه نمی نگاهتم باشه بابات وقتی حیاست با خیلی طفلک        
 جایی یه کنه پیدا اطراف و دور همین  خونه یه تا بسپره بنگاه به شد قرار و زدم حرف

 یه و میکنیم خالی رو خونه ،  بیاد و بره راحت بتونه و نباشه دور نبات ي مدرسه به که
 ....» زندگیتون سر برید شما و گیریم می جور و جمع عروسی

 سودابه بست نقش ذهنش در که اسمی اولین ... عروسی اسم شنیدن با قندك        
  ،  بود برجا پا همچنان که میلیاردي چک اسم به ومشکلی... فرشچی هم بعد و بود

 گذار تاثیر کردو رو زیر هارا بهانه ذهنش وتوي کشید هایش چتري به دستی        
 : گفت ومعترض کرد انتخاب را ترینش

  »؟...!کنیم  صبر  ماه  خرداد  تا  نشد  قرار  مگه...    ندارم  رو  آمادگیش  آالن  من   امانم«          

 چرخید  او  سمت  به  کرد  رها  شویی  ظرف  سینک  توي  را  مالقه  حرص  با  خانوم  فیروزه        
 : گفت شده گرد چشمان با

 یرتقص...  داره  رو  آمادگیش  هم  خیلی  و  مردِ   یه  ؟اون....  بشی  بزرگ  میخواي  کی«          
 به خط باشم مجبور حاال که ، ندادم یادتت رو زندگی رسم و راه و غافلشدم از ،  خودمه
 گذار تاثیر هم چندان اش بهانه گویا خب....»         کنم دیکته برات رو خطش

 رفت  اتاقش  به  سري  سر  و  کوتاه  چشمی  با  شد  خالی  و  پر  حرص  از  را  هایش  لپ....!نبود
 ...! شود آماده تا
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 رنگ....  میکرد اضافه هم را گی سلیقه خوش سهرابش محاسن خورجین به باید        
 پر دامنش و زد ،چرخی داشت غریبی هماهنگی پوستش با حریر پیراهن  ایی فیروزه

 . آمد در گردش به دورش چین 

 اگر... آمد می سهراب چشم به سودابه از بیشتر خیلی خیلی میخواست دلش        
 ...  کرد می هم تر غلیظ را ارایشش کمی نبود حمیدش بابا رحضو شرم

 . کرد  اکتفا  رنگ  صورتی  رژلب  یک  وبه  کرد  جمع  کلپسی  با  را  موهایش  عاقبت  ولی        

 : گفت  سرهم  پشت  تندو  و  شد  داخل  بزند  در  آنکه  بی  معمول  طبق  فرفره  مثل  نبات        

 ....» اومدند خانوم ین پرو و خان سهراب بیا بدو قندك آبجی«         

 اجازه بی لبخند و گرفتند می رنگ هایش عاشقانه ،  شنید می که را سهراب اسم        
 . نشست می لبهایش روي

 و کرد پا به را اش فرشی رو هاي دمپایی آخر دم و کشید پیراهنش به دستی        
 ...  افتاد راه به رفت می»  کنان لی لی «شادي از که نبات دنبال

 برود  مادرش و داماد استقبال به اینکه از قبل مقتدر مادر یک مثل خانوم فیروزه        
 ...» اومدید خوش ،  اومدید خوش:« گفت می بلندمدام صدایی با که حالی ،در

  ، برداشت سرش از را کلیپس سر پشت از فرز و تر و رفت قندك کنار به        

 بعد کند نگاه قندك به آنکه بی ،  نشست شانه روي آبشاري مثل قندك موهاي        
 ي جعبه و کرد بوسی دیده او با شد بلند قدري پا ي پاشنه روي ، رفت سهراب سمت به

 : گفت گرفت او از را شیرینی

 »  ؟...کشیدي زحمت چرا... باشی کام شیرین ...  پسرم اومدي خوش«         
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 اما ، چید هم کنار را هایش پرسی احوال دادو دست رستمی آقاي با سهراب        
 می دلش چقدر و... برد می دل که موهایی و بود اش ریزه خاله پی چشمش ي گوشه

 .... بنشیند تماشایش به غیر حضور از دغدغه بی دمی تا ، خواست

 عذر  ،  موبایلش  زنگ  شنیدن  با...    عاشقی  و  یار  دیدن  براي  کرد  می  دل  دل،  که  دلی  میان
 . گرفت فاصله قدري جمع از و کرد خواهیکوتاهی

 ...!  خوبش هاي حس تمام براي شد پایانی..... سودابه اسم دیدن        

  

         

  

 ... آمدند  در  پرواز  به  کشدار  و  سنگین   دمی  باز  با  اش  سینه  در  مانده  جا  هاي  نفس        

 بی...    شستن  قندك  حالت  خوش  و  براق  چشمان  روي  و  آمد  باال  کندي  به  نگاهش        
 جیبش ي روانه خاموش موبایل کردو قطع صفحه لمس با را پی در پی هاي زنگ درنگ

 ... شد

 لبخندي شد سالمش و کرد خم سر بردن دل براي بود آمده که دلبري احترام به        
 . نشست لبهایش روي که

 هم  آن  یدرس  راه  از  هم  قندك  برنگ  و  بو  خوش  چاي  و  شد  پهن  که  پذیرایی  بساط        
 ....  طالیی لبهایی با و سفید هاي فنجان در شناور سرخ گل غنچه یک با

 شیرین  قندکش هاي دلبري و شیرینی با را چایش.... میخواست دلش چقدر و        
 ...! نوشید  می  جرعه  جرع  چاي  وهمراه  گذاشت  می  لپش  ي  گوشه  را  او  اصال  یا...!کرد  می

 و گرفت قندك ایی فیروزه چین پیر دامن  از چشم ،  دحمی آقاي تعارف صداي با        
 :  چرخید رستمی آقاي سمت به
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 شیرینی با زودي به شاهللا ان....  کن شیرین شیرینی با رو دهنت پسرم«         
 ....» میشه شیرین  هم مون کام عروسیت

 وکرد خانوم پروین به رو و داد لم مبل وبه شد جا به جا قدري مبل روي سپس        
 : کرد اضافه

... کنم می عرض خدمتتون رو مطلب این ...  خانوم پروین ي اجازه با البته«         
 رو عروسی بساط بعد و کنیم صبر نبات مدرسه تعطیلی و خرداد تا بود قرار میدونم

 کنیم صبر نیست صالح دیگه تیز تندو عقدکنون اون از بعد ولی... کنیم جور و جفت
 ... 

 شما هم و میشه بسته ها خویش قوم و فامیل هاي گذاري و گله راه جوري این        
 ...» رسید می سامون و سر به جوون دوتا

 جا گلویش توي هایش نفس همراه قند ي حبه شنید می که آنچه از ناباور سهراب
 پشت با خانوم پروین ... کشدار و طوالنی هم آن...  بیافتد سرفه به باعثشد و ماندند
 : گفت قندك به رو زده شتاب خانوم فیروزه و زد او پشت به بار چند دست

 ....» رفت ام بچه نفس بیار شوهرت براي آب لیوان یه برو پاشو«         

 او  هاي  نفس  بند  نفسش  کرد  راهی  گوشش پشت  به  را  مزاحمش  چتریهاي  نگران        
 آب لیوان با وقتی. .. کرد تند پا آشپزخانه سمت به و برخاست جایش از آنی بودبه

 ... میلرزید دلش همراه هم هایش دست برگشت

 با  و  کرد نزدیک  دهانش  به  را  لیوان ،   زد  زانو پایش  کنار و....    رفت  سهراب کنار به        
 : گفت او به رو لرزیدآهسته می که صدایی

 ... »  دلم عزیز بخور«         

 ... باشند تر راحت قدري دو آن تا ندچرخا دیگر سمت به را نگاهش حمید آقا        
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 کردو حمید آقا به رو کوتاهی خواهی عذر با بازگشت هایش نفس که سهراب        
 : گفت

 عقدمون  موافقم  شما  با...  کنم  می  رو  کار  همون  هم  من   بدوند  صالح  شما  جور  هر«          
 ماه یک کنم می خواهش ولی شد برگزار ها بزرگتر حضور بدون و صدا سرو بی خیلی

 رو مناسبی  جاي  هم  شما  فاصله  این  توي و  کنم ردیف  رو  هام  کار تا  بدید فرصت  من  به
 ...» کنید پیدا

 شیرینی ظرف از شد خم.... میزد موج صورتش زوایاي تمام در رضایت حمید آقا        
 : گفت سهراب جواب در و برد دهن به و برداشت ایی خامه نان

 »  کن تعارف شیرینی بابا جان قندك... همبارک شاهللا ان«         

 خانوم  پروین   سمت  به  برداشت  را  شیرینی  ظرف  از  شد  خم  باالفاصله  خانوم  فیروزه        
 : گفت و گرفت

 تواتاقت ببر رو شوهرت پاشو میکنم تعارف رو شیرینی من ...  مادر جان قندك«         
 ماشااهللا  کنی  دود  براش  هم  سفندا  یه  باشه  یادت...  بیاد  جا  نفسش  کنه  استراحت  یکم

  »میخوره چشم خوب بازوئه برو خوش اونقدر

 یقینا هاي چشم این  ،  دوخت قندك حالت خوش چشمان به را نگاهش سهراب        
 ...! میشد قبل از تر تشنه دیدنش با بار هر او که بودند شور

 چشم  حمید  آقا  رحضو  شرم  از  سهراب  و  داد  فرو  شیرینی  با  را  هایش  خنده  خانوم  پروین 
 ...  سپرد قالی جان بی گلهاي به را ،نگاهش قندكگرفت از

 ي اجازه با برخاست جایش از...نداشت چندانی ي فاصله شدن آب تا هم قندك        
  شد روان اتاقش سمت به مردد باگامهاي و گفت کوتاهی

 نبات....افتاد راه به دنبالش به آرام قدمهایی با کوتاهی خواهی عذر با ،  سهراب        
 محکم را او دست لبش روي تصنعی لبخند با فیروزه مامان که داشت رفتن  عزم هم

 : گفت لب زیر نشاندو جایش سر گرفت
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 روي  دلخور  نبات...!»          باشند  راحت  دقیقه  دو  بگذار  ؟...!  میري  کجا  دیگه  تو«          
 : گفت درهم هاي اخم با و نشست مبل

 ....!» کن  دود اسفند برام حداقل...  برم گذاري نمی که حاال خب«         

 به پروا بی ها خنده ،  کند پنهان را هایش خنده نیاورد تاب دیگر خانوم پروین         
 ...! آمدند در پرواز

  

         

 باشد، رسیده آب به که ایی تشنه همچون.... بست سرش پشت را در سهراب        
 ومیان داد تکیه اتاق در به را او کشیدو خود سمت به آنی به و گرفت را قندك دست

 ..  کرد پنهان بازوهایش

 : کرد زمزمه وار پچ پچ و نرم او گوش کنار جایی و شد خم قدري        

 نفس  به  معتاد  رو  من...  باشه  سخت  قدر  این  برام  ندیدنت  روز  یه  کردم  نمی  فکر«          
 شدت از و نداشت تعریفی چندان هم خودش روز و حال خب...»         کردي هات

 کرد  تر  محکم  او  کمر  دور  را  دستانش  ي  شد،حلقه  می  پیش  و  پس  هایش  نفس  هیجان
 و نرم و و سپرد مکررش هاي کوبش به دل و گذاشت او زندگی ضربان روي را سرش و

 : گفت او از تر آهسته

 دست ویه پشتی کوله یه قد بشه زندگیمون خواد می دلم چقدر نمیدونی«         
 نه که جایی...  ابرها ور اون بگذاره ببره خودش با تورو و من ،  بیاد آسمون از نامرئی

 مثل درست... عشقمون ي وخونه توباشیم و من  فقط...  فرشچی نه باشه ایی سودابه
 روي را اش چانه سهراب....»         تختت کنار گذاشتی کردي قاب که نبات نقاشی اون
 ....  بست را هایش چشم و گذاشت قندكسر 

 می رو زیر دنیام ، نباش هیچی نگران.  من  براي بگذار هارو غصه...  دلم عزیز«         
 ...» زنی می حرف جوري این  وقتی شه
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 : گفت و شد خیره او چشمان توي و گرفت فاصله او از قدري سپس        

 بشی روز یه کردم نمی فکر وقت هیچ. .. دیدمت حیاط توي که روزي اولین «         
 رو بیخش که گلی گل چادر اون با...  بخوره گره هام نفس به ونفست... تنم ي وصله
 ...» بودي گرفته محکم

...  نبات ي  رشته  آش  و  دورهمی  پینیک  و پاییزي  گرم  روز اون  آوري  یاد  از قندك        
 : کرد پنهان او ي سینه توي دیگر بار را سرش و نشست رويلبش لبخندي

 می رو سودابه و فرشچی...  کنیم عروسی آینده ماه تا باشه قرار اگه سهراب«         
 ... کنی چیکار خواي

 ....» نمیدوند هیچی چک موضوع از هنوز من باباي و مامان

 و....بگذاري  من   هاي  شونه  روي  رو  ها  غصه  و  نگرانی  شد  قرار...    دلم  عزیزم  هیش«          
  خورين غصه

 ....« 

 : داد ادامه و کشید درماندگی سر از نفسی کوتاه تعللی از بعد سپس        

 و...    شاپ  کافی  بیاي  دیگه  ندارم  دوست....  ایران  گرده  می  بر  هفته  آخر  فرشچی«        
 همه زود و تیزه و نیست »پخمه و پپه« سودابه مثل فرشچی... باشی چشمش جلوي

 ...  میگیره رو چی

 حرف  باهاش  و  میرم  ،   تره  منطقی  دختر  و  پدر  این   از....  سودابه  مادر  خانوم  فهیمه        
 .....  خوام نمی رو دخترش میگم بهش میزنم

 از زنش به بفهمه ،  شناسم می رو فرشچی چون زنم نمی حرفی بهش چک از ولی        
 ... لجبازي و لج ي دنده روي افته می زدم،  حرفی گذاشته سرم که گشادي کاله و چک
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 حرفش و نمیشه دوتا این حریف اونم شدم متوجه سال یک این  توي هرچند        
 باز  خانوم  فهیمه  دست  به  کارمون  گره  شاید  دیدي  چه  رو  خدا  ولی...نداره  خریداري  هیچ
 ...» بداره من  سر از دست کنه راضی رو دخترش تونست... شد

 : گفت مظلوم لحنی با و اشتبرد او ي سینه روي از را سرش قندك        

...»         بیام باهات دیگه روز دو یکی بده اجازه حداقل مونده روز سه هفته آخر تا«         
 ... نگفت هیچ و بود شده تمیز تر زنانه قدري که ابروهایی و او چشمان مست سهراب

 تر نرم لحنی با دارد را مخالفتش از نشان سهراب سکوت اینکه تصور به قندك        
 : کرد اضافه هم را جمله این  اش جمله ي ادامه به بود چاشنی هم زنانه ظرافت که

 سهراب          »؟... !شدیم  همدیگه  تنگ  دل  چقدر  بودم  نیومده  امروز  یه....  ببین «          
 دلبري....  دلم عزیز:         «  فشرد خود به را او سر و زد جانش و دل ته از ي لبخند
 چونسودابه ،  رو فردا فقط ولی.... بیا باشه.... نگذاشتی باقی دلی دیگه برام ،که نکن 
 ...» کنه توهین بهت قبل ي دفعه مثل خواد نمی دلم و برگشته شمال از هم

 شد  بلند  پا  پاشنه  روي  و  نشست  لبش  روي  ي  لبخند...    خواست  می  را  همین   خب        
 و بود ایستاده در پست نبات که چرا نشد جالیم اما.... ببوسد را گونهاو خواست می و

 در به را خود ،  زد می ضربه در به دست با و کرد می پایین  و باال را در ي دستگیره مدام
 : گفت می و کند باز را در فشردتا می

 ...» کن  باز رو در نبات منم قندك آبجی...  شه نمی باز در این  چرا حمید بابا«         

 را لبهایش و کرد تمام را قندك تمام نیمه کار و کرد جمع را هایش خنده سهراب        
 : گفت هایش خنده میان و نشاند او پیشانی روي

 برام آبرو رستمی آقاي جلوي ورورجادو این ...  کنار بریم در جلوي از بیا«         
 ... » نگذاشت

 از خندید  می  که  درحالی  و  شد پرتاب  اتاق  به  پا  و  دست  چهار  نبات شد  باز که در        
 : گفت شد بلند جایش
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 ....!» تو اومدم باالخره دیدید«         

...! نبود جایز دیگر تعلل.... داد می قورت را نبات و کرد می تعجیل باید خب        
مه ََ  ... داد باد بر حمید بابا پیش هم را آبرویش ي* َتَت

  

  چیزي از مانده باقی: تتمه        

  

  

 به تن از را زدوپیراهنش نرمی لبخند هایش شیطنت و نبات یادآوري با سهراب        
 : نوشت قندك براي کردو رها تخت ي لبه روي را ان و اورد در

 اضافه امشب... باشه مامانت خوشمزگی به پختت دست امیدوارم... دلم عزیز«         
  »خوش شب بوسمت می..  تبینم می فردا ممنون، چی همه براي. کردم پیدا وزن

 سرش  زیر  را  دستهایش  و  کشید  دراز  تخت  روي  و  کرد  ارسال  را  آن  و  نوشت  را  پیام        
 و رسید می راه گرد از هفته آخر افتاد، فرشچی یاد به شد،  خیره سقف به و...  گذاشت
 ...! بوددیدنی طوفانی هایش سوغاتی

 بست بن ایی کوچه به همه استثنا نبدو و چید هم کنار راههارا ذهنش توي        
 ... رسیدند

 محال نیاید کوتاه سودابه تا دانست می و داشت خبر سودابه به فرشچی حساسیت از
 ... پسبکشد پا است

 شده بسته پایش و دست به زنجیري مانند که اش بیمارگونه عشق و سودابه        
 روزگارش وصل منگه مثل اش پوشالی عشق و سودابه.... میشناخت خوب هم را بود

 ...! کرد نمی رهایش دمی بودو
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 شاپ  کافی  ،باید  چک  مشکل  شدن  حل  از  بعد...!  بود  ماجرا  سر  یک  ها  این  ي  همه        
 آمد می وقتش سر به هم ،بیکاري پولی بی وانفساي این  توي...  کرد می خالی هم را

 ... 

 از آنها یکی دم هر و دندبو ایستاده ذهنش ي دروازه پشت صف به مشکالت        
 به  گام  دهها  و  رفت  می  پیش  قدم  یک  هایش  بالتکلیفی  میان  آورد،  می  در  سر  ذهنش

 ! کرد می روي پس عقب

 : کرد زمزمه لب زیر و کشید درماندگی سر از نفسی        

 ... » بده نشون بهم رو نجات راه..  الرحمین  ارحم یا«         

 پلکهایش پشت به دستی شد جدا برهمش هم در افکار از پیامک زنگ صداي با        
  ،  برداشت موبایلش،  تختش ،کنار روشن  آباژور زیر از کشیدو

 دلباز و دست که ایی یقه و افتاد اش فیروزه پیراهن  یاد به بود اش ریزه خاله        
 ... بود نواز وچشم

 : خواند را پیام و زد لبخندي        

 .» بوسمت می. رنگی و قشنگ خوابهاي پراز شبت.  جونت نوش....  دلم عزیز«         

 را دلش ته که عشقی مثل ،درست عمیق و نرم گرفته جان لبش روي لبخندي        
 !  لطافت همان به میداد،  قلقلک

 نشد نزدیک استجابت به و ماند معلق هوا و زمین  میان جایی قندك دعاي اما        
 ،بریده بریده منقطع جمالتی با هراسان کردو باز را در زده ابشت جون پروین  که چرا!

 : گفت

 رو در  نمیشه...    درحیاط  پشت  سودابه  کن   تنت  چیزي  یه  پاشو  مادر...    سهراب«          
 متوجه خانوم فیروزه و رستمی آقا کنه صدا و سر اونقدر ترسم می نکنم باز براش
 ... بشن 
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  »؟...میگه چی شب وقت این ببین  پاشو        

 اخم که حالی در و برداشت تخت ي لبه از را پیراهن  شد بلند جایش از آنی به        
 : گفت و کرد تن  به را بودلباسش درهم هایش

  »؟...!خواد می چی جا این  شب وقت این  گذشته دوازده از ساعت«         

 : شود خارج سهراب تا رفت کنار اتاق در جلوي از داد تاب هوا در دستی خانوم پروین 

 داره جوري این دخترش برسونه فرشچی گوش به باد ؟...واال میدونم چی«         
 ...! میده باد به رو مون دودمان ،  میکنه رو التماست

 ي وصله دختر این گفتم بهت چقدر بود کرده گل مردیت جوون که موقعه اون        
 ...» نرفت خرجت به و مانیست تن 

 میان به دستی کالفه ،  انداخت خط اعصابش روي اف اف زنگ ممتد صداي        
 : گفت سرزنش همه این از مستاصل و کشید موهایش

 وقت این  ببینم کن  باز رو در... !کردنه زنش سر وقت آالن اخه...  جون پروین «         
  آخه میگه چی شب

  »؟....!

 ... بسته شترق صداي باز شدو باز ایی تقه صداي با حیاط در        

 کنجکاویش نام به حسی حیاط آهنی در ي لنگه کوبیدن صداي شنیدن با قندك        
  ، رفت پنجره پشت به آهسته و ونرم کند خواب رخت از دل آنی به شد فعال

 دست  مثل  پاهایش  شناخت  را  سودابه  وقتی  حیاط  روشن   تاریک  دل  توي  آخر  دم        
 .... شد سست و لرزید دلش
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 هایش زانو روي را سرش و زد چمپاته پنجره کنار جا همان و کرد رها را پرده        
 دلواپسی  تا!  داد  تکان  را  خوش  گهواره  مثل  و  کشید،  درآغوش  را  آنها  دست  دو  با  گذاشت
 . گیرد ارام قدري هایش

  

  

         

 لدستما همان با و کشید متورمش و سرخ بینی روي را دستمال سودابه        
 : گفت منقطع جمالتی با میان در ویکی کرد پاك هم را اشکهایش

 کم همش برگشتم وقتی از... بگید بهش چیزي یه شما آخه... جون پروین «         
 ... کشور از خارج سفر رفتم رضایتش بدون خوردم اضافی شکر یه بابا کنه می محلی

 میون در یکی رو هام تلفن .... بودند مامانم و بابا نبودم دوستام با که همش        
 کردم رها  خدا  امان به  بیمارستان توي  رو ام خاله  نیاوردم  امروزطاقت دیگه  میده  جواب

 ! » برگشتم رامسر از گاز تخته و

 جایش  از  آنی  به.... !نداشت  ایی  فاصله  انفجار  تا  ،گامی  رسید  جوش  ي  نقطه  به  سهراب
 شده منقبض فک میان از نباشد دیکنز  فریاد به داشت سعی که صدایی وبا برخاست

 : گفت اش

 چه به آخه بدم ادامه تو با تونم نمی دیگه...  بفهمی خواي نمی چرا سودي«         
 عشق  اسمش  من   به  تو  حس  این   خدا  به...  خوریم  نمی  هم  درد  به  ما...  بگم  بهت  زبونی

 ... نیست

 ... شدي  روحم  سوهان  مثل  وت  ولی  ؟...!  ببینه  آزار  معشوقش  حاضره  عاشقی  کدوم        

... بگو هم پدرت به رو این  و کنیم تمومش بیا داري دوست هرکی جان به رو تو        
 ...» بشیم جدا هم از دوست دوتا مثل بگذار
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 مثل سودابه و کرد می ردیف رج به رج بافت می هم به را دلش حرفهاي سهراب        
 : گفت  هایش  هق  هق  همان  وبا  آمد  او  حرف  میان  به عاقبت  و  ریخت  می  اشک بهار  ابر

 جوري اون...  کنم می زندگی و خونه همین میام اصال...  بگی تو هرچی باشه«         
...  بگی  تو  هرچی...    کشم  می  خط  هم  رو دوستام  دور  پوشم  می لباس  داري  دوست  که

 ...» نزن جدایی از حرف فقط

 جاي از داد اش فربه هیکل به تابی هسوداب اشکهاي از متاثر خانوم پروین         
 با مادرانه و گذاشت او روي پیش ،  برگشت آبی لیوان با و رفت اشپزخانه به برخاست

 : گفت دلسوزانه لحنی

 خوبی موقیعت از پدرت...  رویی برو خوش و خوشگلی ماشاهللا...  دخترم«         
 دهن   آش  همچون  من  رابسه...  نمیگه  نه  بهت  بگذاري  مردي  هر  روي  دست...    برخوردار

 ....!  خدا به نیست هم سوزي

 بگذار  خودت  اقبال  و  بخت  دنبال  برو  ؟...!میکنی  چاك  سینه  جور  ین  ا  براش  تو  که        
 ...» بریزه عشق پات به و... داره دوست که بشی همراه مردي با

 با و ردک ك پا شده ریش کاغذي دستمال همان با را اش بینی دیگر بار سودابه        
 : گفت خش و خط از پر صدایی

 نداره دوستم بدونم اگه حتی...  خوام می رو سهراب فقط من ...  جون پروین «         
 ...  سخته برام هم کشیدن نفس اون ،بدون

 شال بشه صبح تا کنم صبر نتونستم دیگه نداد رو تلفنم جواب که امروز خدا به        
 .» شدم زاحمتونم شب موقع این و کردم کاله و

 بی  طور همان... ! بود کوبیدن هاون در آب حکایت درست زدن حرف سودابه با        
 پنجره کنار به استیصال از پر و کرد کش خر را اش شده طاق طاقت...! واهی و بیهوده

 زد کنار قدري را پرده رفت

  ،  چسباند کرده بخار ي شیشه به یش ها کنم چه از بود پر که را ،سرش
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 وجودش  تابستان.  کرد  نفوذ  بود  سوختن  حال  در  که  وجودش  عمق  تا  شیشه  سردي        
 .... پیوست زمستان به

 : کرد زمزمه لب زیر و گذاشت هم بر چشم        

 .....!» باشه رفته یادت رو من نکنه....الرحمین  ارحم یا«         

  

  

 دندان  به  لب  کرد  خم  سر...  کند  می  شویی  ظرف  سینک  بند  را  دستهایش  هدف  بی        
 ... بماند جا راه میان بغضش تا گزید

 کند می کردن قل قل به شروع هم آن و میافتد اش معده اسید جان به دلشوره        
 !... 

 می فرو مانده جا بغض همان همراه و آید می باال دهانش تا که ترشی مایع        
 ... دهد

 کابوس  حاال  و  بود  ناروایش  هاي  تهمت  تمام  کابوس  ،   جالل  حاجی  همان  یا  فرشچی        
 ...! سهراب و او مشترك

م و پیچ پر هوا در هایش چتري و دارد برمی سر او صداي با         ََ ..  خورد می تابی َخ
 ... شود می آویزان بدنش طرف درو هدف بی دستهایش

 تصور  دنیا  جاي  هر....!  مشوک  توي  هنوز  دیدنت  از منم...  بشی  شوکه  داري  حق«          
 ...» جا این  غیر ببیمنت کردم می

 ي شده جارو و آب موهاي و فرشچی حاجی تیغ شش صورت از را نگاهش        
 مایع  با  و...چرخید  شویی  ظریف  سینک  سمت  به  هدف  بی  بازهم  و  گرفت  اش  جوگندمی

 کف  در  را  شدستهای  حرص  پر  افتاد  سینک  در  شده  رها  فنجان  جان  به  ابر  و  شویی  ظرف
 ... کرد غرق آب و شویی ظرف مایع پیوند از حاصل
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 ... فرصت دنیا ، ودنیا داشت اب دریا دریا به نیاز واقعیت این  هضم براي        

 بر قندك رخ نیم از چشم که درحالی و نشست و کشید پیش صندلی فرشچی        
 : گفت نمیداشت

 ...» بزنم حرف باهات خوام می بنشین  بیا رو کوزه و کاسه اون کن  ول«         

 چشم و کرد رها سینک داخل را کف غرق فنجان همراهش تلفن درپی پی زنگ صداي با
 اش کفی دستهاي ،  گرفت داشت نظر زیر را حرکاتش تمام ،  زده زل که حاجیفرشچی از

 . شالششد ي گوشه سهم

 چرا دانست نمی...!  هایش دلواپسی تمام به بود کجی دهن  ناشناس ي شناره        
 ...  کرد می حس ناشناس ي شماره این پشت را سهراب حضور ولی

 :  کند خط پشت وناشناس ها شاید از دل فرشچی صداي با        

 حرف باهات کلوم دو خوام می بنشین  بیا.... بمونه منتظر بگذار هست هرکس«        
 ....» بزنم

 و طلبید می چترکه حسابش حرف که داشت زاريبا حاجی این  با حرفی چه اصال        
 ....! ارقام اعدادو

... طلبید می عقل شرط احتیاط بودو گفته داستانها هایش گري حیله از سهراب        
 و کوبید می اش سینه در امان بی قلبش باشد افتاده صیاد دام به که ایی پرنده مثل

 ...! ردک می حس هم گوشش ي الله تا را آن گوم گوم صداي

 دل دل آهسته گامهاي با او و رسیدند سکوت به همراهش مکررتلفن  هاي زنگ        
 تر راجلو صندلی قدري فرشچی خیره نگاهی زیر و گذاشت پیش قدمی مردد و کنان

 ...  نشست و کشید

 ...  رسید راه گرد از کیک و قهوه فنجان با زده شتاب مازیار        
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 و بود قندك به چشمش یک که درحالی گذاشت انها مابین زمی روي را سینی        
 ...!  فرشچی به دیگرش چشم

 رنگ نگران و بود سهراب امانت پی دلش... ماندن روي نه و داشت رفتن دل نه        
 ....! اش پریده

 و برداشت سر فرشچی شد،  طوالنی قدري که هایش کردن دست دست و تعلل        
 : کشاند او سمت به را نگاهش

 صدات داشتم کاري...  بگذار تنها رو رستمی خانوم و من دقیقه چند یه مازیار«         
 کجا دوتا این نیست معلوم... یانه میده جواب ببین سهراب بزن هم زنگ یه... میکنم

 نخود  همان پی را او محترمانه خب         »؟!نمیدند جواب رو هاشون تلفن  رفتندکه
 نگاهش حالی ودر رفت پس قدمی.  نبود جایز ماندن دیگر...!فرستاد می معروف سیاه
 بگوید  قندك  دلگرمی  براي  توانست  که  ایی  جمله  بودتنها  قندك  ي  پریده  رنگ  صورت  روي
 :  بود این 

 ....!» کنید خبرم داشتید کاري اگه هستم بیرون من پس خب«        

 نقش مازیار....اش مردانگی وستپ زیر خوابیده غیرت همه این  به زد جانی بی لبخندي
 ...! کرد می ایفا خوبی به را اش برادرنداشته

  

         

 عطر بوي با شد همراه عمیقش نفس...  هایش برادرنه و مازیار حضور از گرم دل        
 ...  بود کرده خود غرق را آشپزخانه کوچک فضاي تمام که حاجی قیمت گران

 و میوه آب و قهوه از مانده باقی هاي لکه و دوخت فک هاي سرامیک به چشم        
 : داد او به را نگاهش و برداشت سر فرشچی صداي با ،... کیک هاي خرد

  »؟...!میدي انجام کاري چه جا این.... هستم من  کافه این صاحب«        
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 را حرفهایش باید... پیچید انگشتانش دور را رنگش ایی سرمه شالش ي ریشه        
 حکایت تا کرد می سنگین و سبک و جوید می بارها و بارها دهانش توي آدامس ثلم

  شود می باز موقع بی که دهانی بر لعنت

 . نشود ملس لعنت با کامش و نگردد        

 : گفت طوالنی قدري تاملی با        

 من  به بمونه لنگ زمین روي که هرکاري وخالصه حسابداري ، نظافت کارهاي«         
 را لبهایش و کرد مزه مزه را طعمش خوش ي قهوه از ایی جرعه...»         سپارند می
 :  داد تکان تایید عالمت به پی در پی و ،ممتد ریز را سرش و فشرد هم روي

 میگم  رو  دامادم...  بشناسی  خوب  باید  رو  افشار  آقاي  همون  یعنی  ،   سهراب  پس«          
  »؟...!درسته. ..دیدیش دخترم سودابه با حتما

 به  را  شطرنج  هاي  مهره  مقتدر  فرشچی  که  نفهمد  تا  نبود  خنگ  ولی  بود  ساده  خب        
 ....! کند ومات کیش را حریف تا چیند،  می بازي زمین در خودش نفع

 شطرنج  شاه  تا  ماند  ومنتظر......  کوتاه  و  ریز  هم  آن  داد  تکان  سر  فقط  نگفت  هیچ        
 ...  بفرستد پیش کردن مار روتا رابراي هایش سرباز

 و داد چرخی قندك صورت در را نگاهش ،  برد فرو کیک دل توي را چنگال فرشچی        
 : گفت او سکوت دنبال به

  »؟....!بودي  زار  و  زرد  و  الغر  خدا  همیشه  کودك  مهد  توي  ؟....!شدي  عوض  خیلی«          

 چشمان  به  خیره  فرستاد  بیرون  را  آن  سنگینی  به  و  شد  هایش  ریه  مهمان  عمیقی  نفس
 : گفت او

 رو من   که  بزنید  رو اصلی حرف  لطفا  است حاشیه  همش  که  حرفها  این آقا  حاج«          
 ...» جانشوندید این  خاطرش به
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 او خود مثل و رفت باال ابرویش تاي و نشست لبهایش روي کجی لبخند فرشچی        
 : داد جواب شمرده و نرم

 هم هاي دختر مثل درست داشتم انتظار محکمی،  خیلی...  اومد خوشم.... نه«         
 و  بگیري آبغوره  و بشینی یا...!  بندازي راه ریزي  وآبرو  کنی  داد  و  جیغ  من   دیدن  با  سنت

 .... »  بیاري در غریبم من ننه

 تصف  روباه  مرد  این ...نبود  بلد  را  بود  انداخته  راه  به  فرشچی  که  بازي...    فهمید  نمی        
 را قدمش به قدم که داشت حق سهراب و بود بلعیده هم با را عالم هاي حیله تمام

 ...! داشت می بر شده حساب و محتاط

 دفاع  آبرویش  و  شرافت  از  باید  که  بود  این   آن  و  دانست  می  خوب  را  چیز  یک  ولی        
 ... کرد می

 : گفت تدافعی لحنی با و زد زل او چشمان توي مستقیم        

 همون...  مشیري خانوم دارم هم شاهد...  نبوده من  کار دزدي اون...  آقا حاج«         
 رو  پولها  ناظمی  خانوم  که  دیدند  ایشون...  خانوم  اعظم  میزدند  صداش  که  مهد  نظافچی
 شهادت  حاضر  و  کرده  پنهون  بهداشتی  هاي  سرویس  از  یکی  هاي  سیفون  توي  و  برداشته

 ...» بده

 و...چید  می  هم  پشت  کرد  می  ردیف  را  هایش  جمله  سرهم  پشت  فسن  یک  قندك        
 ... بود نشسته تماشایش به سکوت در فرشچی

 : گفت کرد می وجب را قندك صورت نگاهش که حالی در و داد تکیه صندلی به        

 باید ولی... نیستی دزد تو دونم می...! شدي هالك.... دختر بگیر نفس یه«         
 ...!!» نداشتم خبر اصال کردي تعریف که هم هایی چیزي این  از کنم اعتراف

 بماند  چهارخانه  رومیزي  میخ  همچنان  چشمهایش  که  بود  آن  از  تر  کاري  ضربه  خب        
 ! .... 
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 هم چشمهایش پلک پشت تا تعجب و... شد گرد و آمد باال چشمایش آنی به        
 ....! کرد رسوخ

  

         

  

 مزه با و گرد دخترك حالت خوش بادامی چشمان... داشت دوست را بازي این        
 او  چشمان  توي  هم  وباز  داد  فرو  تلخ  ي  قهوه  ایی  جرعه  با  را  لبش  کنج  لبخند...  بود  شده
  شد خیره

 ،نهال  شد  نابود  و  نیست  ها  پول  وقتی  مهد  توي  روز  اون....کنی  تعجب  داري  حق«          
 ...»  داد جلوه مقصر رو تو صحنهسازي و زیرکی با

 : داد ادامه و انداخت باال تفاتی بی سر از ایی شانه فرشچی        

 به نفس دزد اینکه از ،غافل کردم شک هم من  و بود تو علیه چیز همه خب«        
 کننده  قانع  دالیل  چون  ،ولی  کرده  شکایت  ازتو  گفت  می...!  ندارم  خبر  من   میره  راه  نفسم
 این روزها اون هم من .... بگیره ازت پولی نتوست و موند باقی هامات  یه حد در نبوده

 رقم یه براي رو ام انرژي تا گذشتم پول خیر از که بودم کلون معامله یه درگیر قدر
 .....» بگذارم تر درشت

 پر و کوتاه ابروهاي زیر که بود فرشچی رنگ ایی قهوه مردمک میخ چشمایش        
 ...! تهی و عمیق چاه یک مثل گاهی و میشد جمع هایش پلک گاهی پشتش

 ...  رفت او پی حواسش و آمد بیرون او خالی چشمان عمق از او صداي با        

 من و گیر چشم هاي مبلغ هم اون میشد کم جیبم پولهاي که بود مدتی یه«        
 خود پولکی خراب ذات به برد شکم.اینکه تا.. نبوده حواسم که این  پاي گذاشتم می

 . نزدم حرفی اما...  دزدش آفتاب
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 کتم جیب داخل پاکت یه توي رو توجهی قابل مبلغ عمد از روز یه اینکه تا        
 نشد  متوجه  وناشی،  بود  دزد  دله  که  جایی  اون  از...    زدم  خواب  به  رو  خودم  و....گذاشتم

 ... گرفتم رفت می کف رو ها پول داشت وقتی رو مچش و است تله یه این 

 جون  و  من  و  حون  و  غریبم  من   ننه  به  کردن  شروع...    افتاد  آب  رو  اش  پته  وقتی        
 نکرده و کرده هاي کار به وسط اومد که پلیس و کالنتري اسم...میکنی اشتباه که تو

 میلیون بیست پس گفتم و زدم بهش دستی یه منم وسط این  و کرد اعتراف هم اش
 کار دزدي که اومد موقور نکنم شکایت که ین ا ترس از اونم...  برداشتی تو هم رو

 ... بوده خودش

 البته بیرون کردم پرتش زندگیم از پا تی یه با و کردم فسخ رو صیغه بعد روز        
 رو مهد در شد تموم که ترم.... گرفتم پس هم رو میلیون بیست اون....! مهریه بدون

 »  کردم تخته هم

 سهراب  و  او....    بود  ومکارش  گر  و  حیله  ذات  ي  برازنده  »صفت  روباه... «  دیگر  خب        
 ....! هیچ دیگر و میرفتند هایش معجزه و خدا سراغ به باید چک گرفتن پس براي

 مستقیم هم باز...نوشید را اش قهوه ي جرعه آخرین  و کرد تازه نفسی فرشچی        
 : داد ادامه و شده خیره او چشمان توي

 خیال  کشیدم  می  شونه  و  شاخ  میلیون  بیست  براي  دیدي  اگه  مهد  يتو  روز  اون«          
 جیبم ته خورد پول همون حکم پول این .... !  ها رقمیه من  ي پولهاواسه این  که نکنی

 از نسق یه خواستم می ولی... باالست به منمیلیارد کتاب و حساب کار و.... داره رو
 از و.... نرن آبی زیر و بیاد ندستشو کار حساب تا بکشم پولکی نهال خصوص به همه

 ... » افتاد تو نام به قرعه روزگار بد

 چشمش  پلک  پشت  تا  اشک  ي  حلقه  بود  کرده  تحمل  روز  آن  که  حقارتی  اوري  یاد  با        
 : گفت بود بغض از پر که صدایی با و زد پس سختی به را آن آمد هم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 294 

 من به بکشی نسق دیگران از نکهای براي شد راضی وجدانتون چطور... آقا حاج«         
  »؟....!بزنی دزدي تهمت

 او سوي به را اش اشاره انگشت بلندکردو دست آنی بی و.... برآشفت فرشچی        
 :  رفت نشانه

 منم گفت نهال...  نزدم تهمت بهت من...!  دختر میگی چی داري باشه حواست«        
 ...!» همین  کردم باور فقط

 را اش اشاره انگشت دیگر بار بدهد دیگري حرف اجازه او به آنکه بی سپس        
 :  داد ادامه و رفت نشانه او چشمان سمت به مستقیم

 خودت با و نداره برت هوا تا گفتم رو ها این.....!  کنم دل درد باهات نشستم«         
 ....» قصونمبر  گربه براش دخترش و داماد جلوي حاال و گرفتم آتو حاجی از آفرین بگی

 چشمانی و تر آرام لحنی با و زد زل قندك چشمهاي توي و شد خم قدري فرشچی        
 : داد ادامه بود شده جمع قدري هایش پلک که

 این پام زیر وگرنه....بلرزم ها باد این  با که نیستم بیدي من  اصوال میدونی«         
 ....! نبود قدرسفت

 . ندارم ایی برده خورده هیچ ازشون و دنیستن عددي که سهراب و سودابه

 جمع هم اون قهر بساط طال سرویس با و میکنه قهر دوهفته که زنم میمونه        
 طوفان  توي  باشه  یادت...  میکنی  ضرر  که  تویی  وسط  این...    دستمه  اخالقش....    میشه

 ...» میان در پا از و میشن  گردباد اسیر زود کوچیک هاي برگ و شاخ

... کرد گزنده و ترش را دهانش تلخ طعم و آمد باال بازهم اش معده ترش مایع        
 فریب و حیله با را هایش نشان و خط تا بود آمده مسلح دندان بن  تا فرشچی حاجی
 ... برود و بگیرد چشم زهره و بکشد

 .... ! دهد پس را سهراب چک بود محال پیر روباه این..  بازنده شدو سالح خلع        
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 سکوت  از  را  این ..    آمد  بیرون میدان  از  فاتح  و  شد  نابرابر جنگ  این  برنده فرشچی        
 .  میداد تاب انگشتانش میان که شالش ي گوشه و قندكفهمید ممتد

 پشت اشک حلقه تا کرد پنهان عمیق نفس چند میان را بغضش و برداشت سر        
 . شود  پیر  روباه  این   شکار  چشمانش  شفاف  بلور  از  ي  قطره  مبادا  و  بزند  پس  را  چشمانش

 ولی...  باشه داشته رو جیبتون ي خورده پول حکم پول این  شاید...  اقا حاج«         
 سفته بایت میلیون ده من  از زن اون... داشت رو آبرومون و شرافت قیمت من  براي

 ...» هدربر  قسر بگذارم محال و کردم شکایت ازش من...گرفت داشتم پیشش که هایی

 و داد تکان تایید عالمت به سري و شد خیره قندك ملتهب نگاه توي فرشجی        
 : گفت

 من  از که پولهایی اون با دارم خبر من که اونجایی تا ولی.... کردي خوبی کار«         
 ....»  آب ور اون رفته و کرده جمع رو بندیلش بارو.... رفت کش و کرده تلکه

 دلش ي گوشه امیدي نا...  رسد نمی نهال به دستش دیگر اینکه تصور از        
 ... نشست

 : کرد نجوا دل در و گذاشت هم بر چشم        

 روي از رو اونها که بره یادت مبادا بندي می رو حکمت درهاي وقتی..... خدایا«         
 ....!» بمونه جا حکمتت ي بسته در پشت من  مثل ایی بنده و کنی باز رحمت

 تند لحن  و شد ثابت او ي بسته چشمان و گرد صورت توي را نگاهش فرشچی        
 : گفت و داد دوستانه البته و مالیم و نرم صدایی به را جایش وارش تهدید و وتیز

 دستت کار و کرد حساب روت میشه.... کرد استخدامت سهراب که خوشحالم«         
 ....» میدم ماه به ماه ور حقوقت خودم بعد به این  از.... سپرد

 می دلش به بیشتر کشته کار روباه این  هاي تهدید و ها تشر و توپ همان        
 ...!  پسندید ومی نشست
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 .....!  زند می را دلش حرف و کند می بازي رو دانست می که چرا

 یک با و.... نبود بلد را داشت قرار مالیمش و نرم لحن  این  پشت که ،  بازي اما        
 ! میشد مات و کیش دم در اشتباه حرکت

  

  

          

  

 سر را عمومی تلفن  مشکی گوشی.. آمد بند هم او هاي نفس و شد قطع تلفن         
 که قدر آن فشرد آن دستش کف بین  حرص واز کشیدو بیرون کارترا گذاشت،  جایش

 ....! نیمشد دو وسط از و شکست کارت کمر

 یک کجا از فرشچی و قندك...  میشد پیش و پس ذهنش در لسوا این  مدام و        
.»         ماندند  باقی  جواب  بی  ذهنش  هاي  سوال  عالمت  تمام  عاقبت  و  ؟...!شناسند  می  را  دیگر

 ... چرخید او سمت به و برداشت سر جانش پروین صداي با

  »؟...!زدي حرف مازیار با...  نمونده روت به رنگ شده چی مادر جان سهراب«         

 بست  جا  آن  سره  ویک  کردند  لشکري  هایش  شقیقه  سمت  به  توان  پر  عصبی  درد        
 بی  و  داد  فشار  را  آن قدري و  کشید  اش  شقیقه  به  برد  باال  را  راستش  دست...    نشستند

 : داد بکندجواب نگاهی حتی سودابه به آنکه

 صحبت  و  شد  تموم  کارتم  وديموج  ،   گرفتم  تماس  مازیار  با....خوبم  نباش  نگران«          
 .» بگیرم تماس بازم تا منتظر مطمئنم آالن....شد قطع هامون

 فرو  موهایش  میان  را  هایش  ،پنجه  کرد  رها  خود  حال  به  را  دردناکش  هاي  شقیقه        
 : داد ادامه کردو تازه نفسی و برد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 297 

 خونشون  ببر  رو  سودابه  زحمت  بی  شما....  میگیرم  براتون  ماشین   یه  جون  پروین «        
 ...! » کافه برم باید منم.... 

 : داد ادامه حسی هر از خالی نگاهی با و چرخید سودابه سمت به سپس        

 به سر با.... » ایران برگشتند صبح امروز مادرت و فرشچی آقاي میگفت مازیار«         
 : کرد اضافه و کرد اشاره او پیچی باند مج

 و تازه دردسر ي جوصله...  بدي جلوه حادثه یه رو حماقتت این باشه حواست«         
 ...» ندارم رو وجنجال جار

 تکان را سرش و گرفت دیگر دست در را اش شده پیچی باند دست مچ سودابه        
 : گفت رمق بی و حال وبی داد نرمی

....!  دلخوري زما میدونم..... ایران برمیگردند امروز بود گفته مامانم میدونم«         
 گیره می نفسم تو بدون کن باور...  عشق پاي به بگذار ولی کردم حماقت بازم میدونم

 « .... 

 مظلوم بالحنی را آن داشت سعی که سودابه هاي میدونم این از خورد می بهم حالش
 ... کند بیان

 ملری که او صورت توي حرص پر و شد تر نزدیک قدري... گذاشت پیش قدمی        
 : گفت شد خیره بود گذاشته جا به چشمش پلک زیر سیاهی از ردي اش شده ریخته

 زندگی  بختک  شده  تو  عشق  این   ؟....!کردي  پا  به  رو  شنگه  الم  این   و  میدونستی«          
 و مادرم و من روزگار پدرت اومد می سرت بالیی اگه....  میدونستی هم رو این .... من 

  »؟....!کرد می سیاه

 از قبل و کرد شفاف را سودابه ایی قهوه چشمان اشک ایی وحلقه لرزید لبهایش        
 تکان هوا در دستی حوصله بی و گرفت را او بازوي زیر خانوم پروین  بریزد فرو که این 
 : گفت ومعترض داد
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 دست بسپرمش...  بریم بگیر ماشین یه نیست حرفها این وقت حاال سهراب«         
 ...» افتم می پا از دارم خستگی از... بشه راحت المخی پدرش و مادر

 : گفت مادرش به رو.... داد تکان تایید عالمت به سري        

 تلفن  کارت  یه  من   تا  کنید،   صبر  بایدکمی  ولی..    ایی  خسته  میدونم  جون  پروین «          
  »گیرم می براتون ماشین  یه میرم بعد.....  بزنم حرف مازیار با و بخرم

 شدند ریتم هم هایش شقیقه درد با بلندش قدمهاي میشد،  دور دو آن از وقتی        
 ...! پیچید می توان پر سرش میان درد هرقدم با و

 دوست ترو دلخواه سودابه براي میشد تر نیافتنی دست و دورتر هرچه سهراب        
 شد ثابت او ي مردانه و پهن  هاي شانه روي نگاهش سر پشت از.... بود تر داشتنی
 :  گفت خودش با و شد روان اش گونه روي سرگردان اشک ي حلقه عاقبت

 ....» میدوزم بهم را زمین و آسمان تو به رسیدن براي.... افشار سهراب«         

  

        * 

 توي که مازیار....» بفرمایید بله« صداي...  برد غارت به را رمقش آخرین  خستگی        
 : پرسید درنگ بی و شد طپش پر قلبش ضربان پیچید ومیعم تلفن گوشی

  »؟... خبره چه اونجا بگو حاشیه بی خدا ترو... مازیار«         

 با.... گذشت سالی مازیار براي اما نشد هم ربع یک شاید مکالمه دو بین  وقفه        
 را ینوکاپاچ روي کف داد قرار اش چانه و کتف مابین را گوشی سهراب صداي شنیدن

 ؟....!  حسابی  مرد  زد  غیبت  کجا  یهو:         «  گفت  مقدمه  بی  شتاب  پر  و  کرد  اضافه  هم
 بساطی  این  بیا  پاشو  ؟...میکنی  غلطی  چه  اونجا  پس  ؟...  خوبه  سودابه  حال  نمیگی  مگه
 شدو پیدا فرشچی ي کله و سر که بود نشده نه ساعت...  کن جمع افتاده راه به که
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 کارگر رو خودش که بود،  شده هول قدر این زنت بدبخت... کافه اومد معلق اجل مثل
 ....  کرد معرفی جا این 

 اون... نمونده روش به رنگ قندك... میزند حرف دارند آشپزخونه توي هم هنوز        
 نمیدونم هنوز که بماند.... بخوره رو تو کاري ندونم چوب که کرده گناهی چه چاره بی

  »؟....!میشناسن رو دیگرهم کجا از وقندك فرشچی

 که  قدر  آن  فشرد  می  هم  در  بیشتر  را  دستش  انگشتان  سهراب  و  گفت  می  مازیار        
 ... شد سفید اش شده گره مشتهاي

 توانش ي تتمه استرس و خستگی همه آن از بعد سورپرایز همه این  دیگر خب        
 ... شد مستاصل واقعی معناي به و کرد نابود هم را

 و دل توي مدام باید دلهره...!  بنشیند هایش لحظه کنار آرامش نبود قرار گویی        
 ....! میخورد پیچ اش روده

 صدایی  و  ردادس را آن  چانه  امتداد  تا و  گذاشت  اش گونه  روي را  دستش  کف        
 : گفت خش و خط پر و خسته

. بزنم  حرف  باهاش  تا  فرشچی  به  بده  ببر  رو  گوشی...    اونجام  دیگه  ساعت  نیم  تا«          
 چی بده توضیح مختصر هم قندك براي.... نزن هستیم درمانگاه ما اینکه از حرفی ولی
 باهاش خودم دیگه دقیقه بیست تا گفت سهراب بگو....خونه بره کن  راهیش و شده

 ....» گیرم می تماس

 هم بر را دو آن کنفرانس که این  براي ایی بهانه خواست می را همین  مازیار خب        
 . شد آشپزخانه راهی سراسیمه و سپرد وگول گیج معینی به را مشتري سفارش زند

 که لبهایش و نشست قندك ي پریده رنگ ي چهره توي نگاهش ورود بدو در        
 فرشچی  پی  دیگرش  چشم  و  بود  قندك  به  چشمش  یک  حالی  در  بود  شده  بیرنگ  و  سفید

 : فتگ و گذاشت میز روي را موبایلش

 ...» کنه صحبت شما با میخواد خطه پشت سهراب... فرشچی جناب«         
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 همه آن و مازیار روي شدو کشیده باال اش افتاده فرو هاي پلک العینی طرفه به قندك
 رگهایش تک تک به را آرامش قوي مخدري مثل سهراب اسم...ماند ثابت هیجانش

 ... کرد تزریق

 و رفت..... شد خارج آشپزخانه از دست به گوشی کوتاهی خواهی عذر با فرشچی        
 .... برد بیرون خودش هم با آوررا خفقان و سنگین  هواي

 بهتري  حس  و  گشت  باز  اش  سینه  به  نفس  شد  رنگ  کم  که  قالبی  حاجی  تند  عطر        
 ... یافت جریان پوستش زیر

 رویش راپیش آن کرد ازیرسر  لیوان داخل را معدنی آب بطري تعلل بدون مازیار        
 : گفت گذاشت میز روي او

  »؟...!میشناسی رو مرتیکه این کجا از.... نمونده روت به رنگ..  دختر بخور«         

 تازه  ترو  که  نفسش...  شود  وخاموش  سرد  درونش  عطش  تا  نوشید  آب  ایی  جرعه        
 : داد جواب شد

 این   که کردم  می  کار  مهدکودکی  توي  جا ن ای  از  پیش  من ....  طوالنیه اش  قصه«          
 را  ذهنش  سوالهاي عالمت  از  یکی  تنها  کوتاه  جواب  این   خب....»          بود  صاحبش  اقا

  ؟....!نمیدانست را انها طوالنی گفتگوي و فرشچی نگاههاي اون دلیل هنوز و کرد پاك

 ... نشست  شروبروی  و  کشید  پیش  صندلی  ،   رفت  او  پی  حواسش  قندك  صداي  با        

 خوبه؟ ؟حالش... چطوره سهراب بگید تروخدا برنگشته حاجی تا....  خان مازیار«         
  »؟...!کجاست جون پروین ...نمیداد چراجواب رو موبایلش

 جمله وقفه بی وار پچ وپچ برد تر نزدیک را سرش و شد اوخم سمت به قدري        
 : کرد قطار سرهم پشت را هایش
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 جا  خونه  هم  جفتشون  هر  همراه  هاي  تلفن ...    خوبه  حالش  نباش  سهراب  گرانن«          
.... میزنه  رو  دستش  رگ  سهراب  خاطر  به  و  خونشون  میاد  سودابه  دیشب  گویا... !  مونده

 ! 

....»         بودند  اونجا  صبح  وتا  درمانگاه  ببرنش  شدند  مجبور  هم  سهراب  و  خانوم  پروین        
 ... !  میکرد اضافه هایش کابوس به منفورش پدر همراه به باید هم را سودابه خب

 او به سودابه شک بی که سختی لحظات و سهرابش براي شد پر رپ دلش        
 صداي که گرمی آغوش....  خواستنش هواي از شد لبریز دلش و.... بود کرده تحمیل
 تا سهراب رفک تا کشید عمیقی نفس.... داشت زندگی ریتم گوشش زیر درست قلبش
 ....! بگیرد جا وجودش عمق

  »؟.... !منه به حواست قندك«         

 بریده  بریده...چرخید  او  سمت  به  نگاهش....شد  جدا  سهراب  فکر  از  مازیار  صداي  با        
 : گفت منقطع

  »؟..کنید تکرار رو حرفتون دوباره میشه ببخشید«         

 تلفن  از دیگه ي دقیقه بیست تا خودش و خونه بري گفت سهراب میگم«         
 فرشچی تا باش زود.... من با اش بهونه.... پاشو.... گیره می تماس باهات عمومی
  »نیومده

 کرد  اش  شانه  بند را  کیفش شد  بلند  جایش  از  نبود توانش  در  دیگر  که  پاهایی  با        
 در فرشچی ي نهسی به سینه ناگهان.... رفت در سمت به و گفت ایی آهسته چشم و

 ... آمد

...  کرد دگرگون را حالش تلخش عطر بوي و شد درهم نزدیکی این  از هایش اخم        
 : گفت رسا آوایی با و رسید دادش به مازیار.... شود داخل فرشچی تا رفت پس قدمی

 فراموش رو شکر بدید انجام رو ها خرید برید تر سریع لطفا رستمی خانوم«         
 ...» .نکنید
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 وقتی..... گذشت او ي خیره نگاههاي و فرشچی کنار از کوتاه چشمی با قندك        
 ...  گرفت نظم هایش نفس نشست پوستش زیر زمستانی سوز

 داشت، شکر جاي کرور کرور همین  و است خوب سهرابش حال که بود این  مهم        
 ...! اش خودکشی باشدو سودابه اش بهانه اگر حتی

 پلک  ي  گوشه  بنشیند  رگهایش  روي  جسمی  تیز  ي  لبه  اینکه  و  خودکشی  تصور  از        
ندش از و افتاد اش بینی به چینی و شد جمع قدري هایش َِ  شد سیخ تنش موهاي ِچ

 !.... 

 او از بیشتر خیلی خیلی سودابه شاید.... گذشت ذهنش از صاعقه مثل فکري        
 ...! شوید می دست شیرین  جان از چنین  اواین خاطر به و است سهراب عاشق

 قطعی ي نتیجه این به عاقبت...  کرد تصور او جاي به را خود کوتاه دمی براي        
 .... رسید

 جان  دم  در  یقینا  بگیرند  او  از  را  سهراب  کافیست...!    ندارد  کشی  خود  به  نیازي  که        
 ...! رسد نمی هم کشی خود به کارش واصال میدهد

  

        

  

 در  خستگی  که  ایی  چهره  و...!  نشسته  خون  به  چشمانی  با  هم  آن..    بود  سهرابش        
 چاشنی هم وتخم اخم بدتر کمی نه یا...  میکرد قهر آالن باید خب...  میزد موج آن

 ..! بست می او روي به را در سالم بی و میرفت ایی غره چشم و میکرد اش

 گران قیمت با سهراب یک به یک را اش نشده خریده هاي ناز تا میماند منتظر و        
 ... بست  می  نافش  به  صدقه  قربان...کرد  می  ردیف  آمدنش  دیر  براي  دلیل  هزار  و  میخرید
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 گرم...    نشاند  لبش  روي  لبخندي  آن  جاي  وبه....  نکرد  را  ها  کار  این   از  یک  هیچ  اما        
 کار  یک  از  سهراب  و نداده رخ  حال  به  تا  دیشب  از اتفاقی  هیچ  گویی... آرام  و  صمیمی  ، 

 .... است برگشته خانه به روزانه

 ....» تو بیا ایستادي در دم چرا.... اومدي خوش سالم«         

 انتظار...! گرد چشمانی با ابروهایش رشپ شد قندك برخورد از سهراب تعجب        
 .... دلنشین  لبخند این غیر داشت را برخوردي هر

 : گفت خسته صدایی وبا کرد در چوب چهار بند خستگی از را دستش        

 نخوابیده ساعته هشت و چهل که روزگار بازي از خسته و قول بد مرد یه براي«         
 خستگیهاشو تا میشه پیدا تو دل کنار جایی دلتنگی،  دنیا یه و داره حرف دنیا یه و

  »؟...!بگذاره زمین 

 بازهم فیروزه مامان که چرا نیافت جواب براي جالیم ولی شد عمیق لبخندش        
 : گفت گرمی به و رسید راه از آشپزخانه از دست به مالقه

 خستگی از بمیرم.... ایستادي در دم چرا داخل بیا جان سهراب..... مادر اوا«         
 ....  شده قرمز چشمات

 ...» کردم درست هم سوپ... دمه تازه چایی تو بیا

 کفشی جا کنار را هایش دمپایی ،  کشاند داخل به را اش خسته قدمهاي هرابس        
 حرفی  بی  و  گرفت  را  او  مردانه  هاي  دست  قندك  بنشیند  مبل  روي  اینکه  از  قبل  و  گذاشت

 . کشاند خود همراه

 یک شد نصیبش که چیزي و داد باالیی بلند سالم اتاق در ي آستانه در نبات        
 ....! نچسبید دلش به اصال که بود کوتاه» خانوم خوشگل سالم«

 خیره او مورب و بادامی چشمان توي و برداشت سر نشست تخت ي لبه سهراب        
 : گفت و شد
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رش میکنه قولی بد شوهرشون وقتی دیگه زنهاي مثل خواي نمی«          َُ  و کنی روُت
خمکنی َاَخم برام ََ   »؟....!َت

 به سري و اورد در را هایش جوراب از لنگه یک ستنش او پاي زیر و تخت پایین قندك
 : داد جواب و انداخت نفیباال عالمت

 ....!» نمیخوام نه«         

 : گفت تري خسته صداي با بار ابن و زد پس را او هاي چتري و برد دست سهراب        

 من  اب نکبت ي سودابه و بودم گوري کدوم حاال تا دیشب از بگی خواي نمی«         
 :  کشید بیرون پایش از را جوراب بعدي ي لنگه قندك         »؟....داشت چیکار

...  نه حاال ولی...  خط به خط »واو به واو«  رو اش دونه به دونه...  میگی بهم«         
  خوابیدي کم یه که وقتی

 ...» هوم...

 .... کرد ترش تاب بی قندك صبوري        

 با کنیم عروسی قرار دیگه ي هفته سه بگی....  کنی نال و نک خواي نمی«         
  »؟...کردي چیکار چک و فرشچی

 :  انداخت باال نفی عالمت به را سرش دیگر بار        

 براي  راهی  یه  زندگیم  مرد  میدونم  و  دارم  ایمان  شوهرم  به  چون...    خوام  نمی  نه«          
 ....» میکنه پیدا زندگیمون بست بن 

 بودنش حس پراز تا کشید عمیقی نفس...  بود زندگیش معجزه یقینا دختر این         
 .... شود

 هاي  دکمه  برد  ودست  نشست  تخت  ي  لبه  روي  کنارش  و  شد  بلند  جایش  از  قندك        
 : گفت نرمی به کردو باز یک به یک را پیراهنش
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 مثل  درست...  کنیم  سیمتق  باهم  رو  هامون  خستگی  شد  قرار...    نرفته  که  یادت«          
  عشقمون

 سهراب....»          مون  خالی  و  پر  هاي  جیب  حتی....هامون  شادي  هاو  ،غصه  زندگیمون...
 : کرد نجوا و برد فرو او گردن در سر

 معجونی  چه  صدات... میشم  ترم  مجنون  رفتارت  این   با....   کردي مجنونم  دختر«          
  »؟....!میکنه سرازیر دلم به آرامش دریا که داره

 ....  شد مست و نشاند او گردن پوست روي نرم ایی بوسه سپس        

 باقلوا همان حکم تعریف این نشست قندك لب روي نسیم لطافت به نرمی لبخند
 دست با ،  گذاشت تخت ي گوشه را ان آورد بیرون تنش از را او پیراهن .... راداشت

 : گفت و داد او هاي شانه به نرمی فشار

 سپس....»         داریم وقت زدن حرف براي عمر یه وتو من ....  بخواب بگیر«         
 : داد ادامه کردو باز را بندش کمر سگک قفل و برد دست

 ...»  میخوابی راحتر حاال«         

 و کشید او روي و برداشت تخت پایین از را پتو و اونشاند ي گونه به ایی بوسه        
 نجوا و دوخت چشم کرد می نگاهش خیره سکوت در همچنان که او رخس چشمان به

 : گفت گونه

 .... »  بخوابی خوب«         

 محکم  و  برداشت  در  الي  از  را  سرش  زدنی  به  چشم  به  قندکش  آبجی  دیدن  با  نبات        
 ...  بست را در

 ... شد کشیده در سمت به دو هر سر در محکم ي تقه صداي با        

 واقعی لبخند اولین  و داد جا بالش زیر به را دستش و چرخید پهلو به سهراب        
 : گفت و گرفت جان لبش ي رو ساعتها از بعد اش
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...  ورورجادو این مطمئنم.... نبود حواسمون اصال ؟... بودي نبسته رو در مگه«        
 ... !  دیده رو چی همه

 ...» نبره مامانت پیش رو آبرومون وقت یه کن  مجابش جوري یه برو

 حرص پر داد،  تکان سري بست،  می سرش پشت را اتاق در که حالی در قندك        
 ... رفت و گفت ایی باشه

 سهراب  و  او  ابروي  ي  تتمه  احیانا و  بدهد باد به را  گلهایش  دسته  اینکه  از قبل  و        
 : گفت زد زل او چشمان توي و کشید کناري به را او....!  ببرد اش فیروزه مامان پیش را

... تماشا ایستادي در الي از چی واسه ؟...هان.... بدیه کار فضولی بگم بار چند«         
  »؟..!کردي زشتی کار چه میدونی

 جانب به حق و شده گرد چشمان با دادو آن به ،قري زد کمرش به دستی نبات        
 : گفت

 رو خان سهراب لباس که شما یا بود زشت من  کار...  خانوم قندك ابجی«         
  »کرد هم ماچت دیدم تازهخودمم ؟...!هان.... دراوردي

 ...  رفت اش کاره نیمه هاي مشق سراغ به کنان لی لی گفت را این نبات        

 ورورجادو این به هرجوابی از خالی ذهنش.... کرد خالی و پر حرص از را هایش لپ
 ... دهد می باد بر را سهراب و او ابروي لقش دهان زود یا دیر ومیدانست...بود

 : پرسید و امد بیرون اشپرخانه از سوپ ایی کاسه با خانوم فیروزه        

 ....» اوردم سوپ براش ؟... کجاست سهراب«         

 جواب  و  گرفت  اش  فیروزه  مامان  رااز  سوپ  ي  کاسه  و  گذاشت  پیش  قدمی  قندك        
 : داد
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 پروین براي میبرم رو سوپ کاسه این... خوابه سهراب... نکنه درد دستت«         
 ...» جون

 در میداشت بر قدم او از تر جلو جهازیش سر...  رفت می پایین  ها پله از وقتی        
 حرف با که بود نوشته کلمه پنج فقط و میداد تاب هوا در را اش مشق دفتر که حالی

 ...! میشد شروع »ك« 

  

        

  

 چایی  همان  از  لعاب  رنگ  خوش  و  پیمان  پرو  لیوانی،   هم  آن...  ریخت  چاي  برایش        
 مهمان  هم  زعفرانی  نبات  تکه  یک...  میبرد  در  به  تن  از  خستگی  که  بو  و  عطر  خوش  هاي
 ...  شد آن

 اش خستگی... شکفت لبخندش ،  زعفرانی نبات و چاي لیوان دیدن با سهراب        
 فرو موهایش میان را هایش پنجه و کرد جدا رختخواب از دل ماند،  جا ابرختخو میان

 بودو رقصان همیشه مثل چتریهایش...نشست تماشایش به و برداشت سر و... برد
 ... میبرد دل کرور کرور پریشانش موهاي

 به را چاي لیوان فرستاد، سر پشت به شانه روي از دادو تابی را موهایش قندك        
 : پرسید و نشست تخت ي لبه او جفت و ادد دستش

  »؟....خوابیدي خوب«         

 را آن و نوشید بود باقی همچنان گرمایش هنوز که را داغش چاي از ایی جرعه        
 : دادوگفت تکان سري و گذاشت تخت کنار میز روي

 بینی  زیر  تو  بوي  و  بود  تو  بالشت  روي  سرم  که  مخصوصا....بود  عالی...    ممنونم«          
 : داد ادامه و چرخاند اطراف به سري سپس...»         پیچید می ام
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 ورورجادو اون ي وکله سر آالن بپوشم بده لطفا ؟...گذاشتی کجا رو پیرهنم«         
 !» میده باد به رو آبرومون....  میبافه قصه ات برامونهزار و میشه پیدا

 انگشت  وآهسته  نرم  و  کشید  سهراب  پیچ  در  چپی  و  عضالنی  بازوي  به  وار  نوازش  دستی
 : ردادس آن روي را هایش

 خونه کسی...  پیششون رفتند نبات و مامانم نبود خوب حالش فروازن خاله«         
 ...» نیست

 بود پیدا نیمه هایش چتري زیر از که او چشمان توي چرخید او سمت به سرش        
 : گفت معنا پر البته وِ  خاص لحنی با و زده زل

 ....»  کن  رسانی اطالع زودتر دختر خب...ا«         

 و نشاند هایش زانو روي اورا سریع حرکت یک با و گرفت را قندك دست سپس        
 محکم  لحنی  با  و  زد  حلقه  او  کمر  دور  را  دستش  بکند  اعتنایی  او  هاي  اعتراض  به  آنکه  بی
 : پرسید تر جدي البته و

 ببینم  کنی تعریف برام واو  به  واو....  حدیثی  و  حرف  هر  از  قبل.....   وادمیخ  دلم«          
 رو همدیگر کجا از دقیقا و داري ازش شناخت چقدر... گذشت چی فرشچی تو بین

 ....» میشناسید

 مکالمه  و  پرده  بی  نگاهاي آن  با  ، میداد  ش آزار  هم  کشیده  اتو  فرشچی  اوري  یاد        
 همیشه چتریهاي تا داد تکان سري حوصله بی... شان بین  دلچسب چندان نه هاي

 ....  بروند کناري به دیدش جلوي از مزاحمش

 میکردم کار توش من  که بود کودکی مهد صاحب گفتم،  برات که هایی همون«         
 هم  اون و  میرفت کش  پول  ازش نهال  گویا... بودند  خونده  محریمت  ي  صیغه  نهال  با  و

 که  شدم  هول  قدر  این   کن   باور  دیدمش  وقتی  کنه  می  باطل  رو  صیغه  و...میشه  متوجه
 عالمت به سري و گرفت دندان به را لبهایش.»         کردم معرفی کافه کارگر رو خودم
 : گفت و داد تکان تاسف
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 به فشار براي خوبی اتوي شاید کردم تصور اولش...! بودم خیال خوش خیلی«         
 شونه و شاخ وقتی ولی بگیریم پس رو چک طریق ن ای از میتونیم و آوردیم دست
 این  از  تر  مکار  اون  توبود  با  حق...  شد  عوض  نظرم  انداخت  راه  »بلدورم  اولدورم«  و  کشید

 ...!»  حرفهاست

 و داد چرخی او صورت توي را ونگاهش گرفت قندك چشمان از چشم سهراب        
 : گفت

 حرفهاست  این   از  تر  گر  حیله..    جالل  حاجی  همون  یا  فرشچی....  فهمیدي  درسته«          
 گذره نمی که زرنگه اونقدر ولی... دارم خبر هاش کاري کثافت تمام از تقریبا من  و... 
 ...!  ده نمی احدي هیچ آتوییدست... بره هاش کار درز الي مو

 و طال ضعفش ي نقطه تنها ولی خوبیه زن هرچند هم،  سودابه مادر خانوم فهیمه
 هم فرشچی و بیاد کوتاه زود شوهرش کارهاي برابر در میشه همینباعث و. ... جواهره

 موهاي انگشتانش سر با برد پیش دست قندك...»         میدونه رو موضوع این  خوب
 : پرسید و کرد رو زیر وار نوازش را او ي شقیقه روي

 باز رو گره این  بتونه اون شاید... شد چی بزنی حرف سودابه مادر با بود قرار«         
 ...  انداخت باال سري سهراب         »؟...!کنه

 متوجه دیروز ولی بود من  طرفدار خیلی این  از پیش... کردم می اشتباه نه«         
 سودابه خواسته شوهر و زن این ... باباش و سودابه ي جبهه توي رفته اونم شدم

 بی بااون کردن صحبت.... قرمزشون خط اون ناراحتی و....منزل وحی شده براشون
  »کنه بدتر هم رو اوضاع بسا چه است فایده

 دستش  و  کشید  آغوشش  در  تر  محکم  و  کرد  تر  نزدیک  خود  به  قدري  را  او  سپس        
 : داد وادامه برد پایین  و باال نرمی به او کمر هاي مهره روي را

  »؟...!رفته  یادت.....هوم...  من   براي  بگذاري  هارو  غصه...  نباشی  نگران  شد  قرار  تو«          
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 این براي که داشت حق سودابه کرد،  رو زیر را دلش سهراب کالمی هاي نوازش        
 کمی و برد فرو او صاف و کوتاه میان را هایش پنجه بدهد، جان هایش مردانگی و مرد
 : کرد نجوا گوشش زیر لطیف و نرم صدایی با و کرد تر مرتب را آن

 و افتاده اتفاقی چه حال به تا دیشب از بگی که.... توست نوبت حاال خب«         
... باشی خونه بعدش ساعت دو یکی نبود قرار مگه ؟...کرد کشی خود چی براي سودابه

 ....!»  اولش ،  اول از کن  تعریف رو چی همه خالصه ؟و.... کردي دیر چرا

 ي چهره توي را نگاهش س، نف به نفس شد تر محکم او کمر روي دستهایش گره        
 .. شد ثابت لبهایش روي و داد چرخی او

 ولی...!  ،اولش اول از.... خط به خط...واو به واو خودت قول به....  برات میگم«         
 ي الله سهم بعدي ي بوسه و زد ایی بوسه او گردن روي و کرد سرخم سپس...نه حاال

 ... رسید هایش گونه به هم بعدي شدو گوشش

 بار چند ذهنش توي خواست می که را حرفی و کشید پس کمی را سرش قندك        
 و زد دریا به دل عاقبت.... نیاورد جوش نگذاردو او غیرت روي پا ،تا کرد پیش و پس

 : پرسید

  »؟...!نمیاري جوش بپرسم چیزي یه اگه سهراب«        

 ....  نبود او یندآ خوش یقینا که بود چیزي حرف این پشت و پس        

 : گفت مردانه و محکم لحنی با و گرفت را اش عاشقانه حس جاي رنگی پر اخم        

  »؟....!باشه چی حرف اون تا«         

 سریع تندو و زود شود پشیمان اینکه از قبل و سپرد می دریا به دل باید خب        
 : گفت وقفه بدون

 دوست احیانا یا و مازیار دوست که یشناسیم کیان اسم به آقایی یه«         
  »؟!باشه هم پزشک و.... باشه مشترکتون
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 مثل  درست.....  سریع  خیلی  خیلی  هم  آن  آورد  جوش  سهراب  بود  درست  حدسش        
 .... کردن قل قل به کرد شروع اوردو جوش زود برقی کتري

 میرفت که چشمانی و...دفهمی اش شده گره ابروهاي و غلیظ هاي اخم از را این         
 ... شود ظاهر آن در عصبانیت برق تا

 والبته تر بلند صدایی با درپی پی و مستقیم شد خیره او چشمان توي سهراب        
 : پرسید توبیخی

 وقت  اون  و  کنم  می  قاطی  جوري  بد  که  شناسی  می  هم  رو  آشغال  این   نگو  قندك«        
 ....!» شه می حالت به واي

 و بود کافی جمله یک همین  بماند جا اش سینه توي ترس از نفس اینکه براي        
 ! نبود آور دلهره اخم همه آن به نیازي دیگر

 شتاب بیاد پیش سوءتفاهمی اینکه از قبل و داد فرو را دهانش آب سختی به        
 : گفت زده

 رو عکسش.... نزدم رفح آقا این  با کلمه یک حتی من  نکن  بد فکر....  نه... نه«         
 طریق از که پریساست سابق پسر دوست آقا این .... خدا به دیدم پریسا گوشی توي
 ولی...  خواستگاري بیاد بود قرار و پزشکه بود گفته پریسا به شدند آشنا هم با چت

 ... زد بهم اون با رو اش رابطه شد مازیار عاشق پریسا وقتی

 دلم  بند...!    دیگه  نکن  نگام  جوري  اون...    همین  داخ  به...شد  تموم  بینشون  چیز  همه  و
 هاي اخم کمک به لبخند..... رفت دلش بند صدقه قربان دل در...!»         شد پاره

 به و کرد تر تنگ کمی را دستانش ي حلقه بود،  جدي اش چهره هنوز اما آمد درهمش
 : گفت و پیچید او دور

 ي  گربه  به  که  اشغاله  یه...    نیست  درستی  مآد  زد  بهم  باهاش  پریسا  شد  خوب«          
 اضافی شکر هم رو هستش پزشک گفته اینکه....نمیکنه رحم اشهم خونه ي ماده

 که کرده غلطی چه نیست معلوم مرتیکه.... بوده پزشکی دانشجوي زمانی یه... خورده
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 به میرفت پیش چه هر و گفت می سهراب... »          کنند می اخراجش سوم سال
 .... میزد دامن  او هاي واپسیدل

 : گفت تر محتاط بار این و کرد رو و زیر دیگر بار را حرفش        

 جواب هم رو تلفنش..  نیومده هنوز و بیرون رفته ازظهر بعد از پریسا سهراب«         
 ...» بخره کتاب انقالب خیابون میره گفته ام خاله به... نمیده

 کرد پنهان او موهاي میان در را سرش بازهم بود شده اسوده خیالش که حال        
 : داد جواب بردارد سر آنکه بی و شد آن عطر ومست

 ي   متوجه  شاید  و...  برمیگرده  و  بخره  کتاب  ؟رفته..    کجاست  مشکلش  این   خب«          
  »؟....!نداره نگرانی که این ... نشده موبایلش زنگ

 پرپیچ سرش در مدام موذي فکر این  تاوقتی. ... نگرانی هم و داشت مشکل هم        
 ...  میخورد تاب وخم

 ... باشد رفته کیان سراغ به و کرده را هندوستان هواي فیلش بازهم پریسا شاید که

 برد دست و شد بلند سهراب هاي زانو روي از کالفه داد،  دست از را اش شکیبایی        
 کردو ان بند را پریشانش موهاي و برداشت سهراب کتاب هشت روي از را کلیپسش و

 : گفت مستاصل

.... شد گیرم گریبان غروب دم از که مزخرفیه حس چه این  نمیدونم... عزیزم«         
 به کیان پیش بره میخواست وقت هر پریسا....میاد و میره مدام ساعت پاندول ومثل

 که اینه لواپسید ي همه و.... بخرم کتاب انقالب خیابون میرم میگفت اش خانواده
 ... » اون پیش باشه رفته بازم نکنه

 آن و زد پیراهنش به چنگی! شد نگران هم او که چرا بود مسري گویی دلواپسی        
 : پرسید ناباور و متعجب.... ببندد را آن بالتکلیف هاي دکمه آنکه بی ،  کرد تن به را
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.... مرتیکه این پیش بره داره یدلیل چه پس.... شده مازیار عاشق نمیگی مگه«         
 مزخرف با آدم همه این بین  از گشته ؟...! داره هم عقل اسم به چیزي دختره این

 اش قانع و زدم حرف بینوا مازیار با کلی من  گذشته اون از.... شده دوست ترینشون
 : کرد زمزمه لب زیر و برداشت آسمان به سر         »؟...! کنه فکر پریسا به جدي کردم

 ....» ها باشه بهش حواست....  برم قربونت خدایا«         

 را آن و برداشت تخت کنار کوچک میز از را همراهش تلفن  و شد خم سهراب        
 مازیار  از  هم  تایی  چند  و  سودابه  از  غالبا  که  افتادند  راه  به  سیلی  وپیامهامثل  کرد  روشن 

 ....  بود

 : کرد زمزمه کنان غر غر لب زیر بود مازیار ي شماره لدنبا به که طور همان سپس        

 بخوابه  بعد  و  کنه  قطع  رو  موبالیش  و  خونه  تلفن  گفتم  جون  پروین   به  شد  خوب«          
 ....» میشد مزاحمش ریز یک مالحظه بی دختر این  وگرنه

 اسم دیدن با امد در صدا به موبایلش..... بود نرسیده انتها به اش جمله هنور        
 دادو آن به تابی ،  گرفت قندك سمت به را همراه تلفن  روشن  ي صفحه....  سودابه

 : گفت

 بی  سپس....»            شناسم  می  رو  دختر  این من   بود  درست  حدسم  دیدي  بیا«         
 ... گرفت را مازیار ي شماره و کرد قطع را تماس درنگ

  

          

  

 فضایش و کرد پیدا ادامه شب تا بود شده اعالم انش خانه در که عمومی عزاي        
 ...  بود تر سنگین  هم دادگاه از حتی
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 داخل  داشت  پایین   سمت  به  انهنایی  که  لبهایی  و  درهم  هاي  اخم  با  فیروزه  مامان        
 با  و  گذاشت  زمین   روي  بلور  عمه  روبروي  را  چاي  سینی  شد  خم  سپس...  شد  قندك  اتاق

 : پرسید دلخور و زد قندك پشت به ایی آهسته ي هضرب درهم هاي اخم همان

 یه دادگاه توي وقت اون... نفهمیدم من  که شدي عروس کی تو دختر آخه«         
 زده خجالت پدرت جلوي تا میگفتی مادر من به نباید....  ایی حامله که بشنوم دفعه
 ....!» نشم

 پیچید  انگشتانش  توي  تاب  و  پیچ  پر  و  گرفت  دست  در  را  موهایش  انتهاي  قندك        
 : داد جواب افتاده سري با وآهسته

  »؟....!خجالتم پاي بگذارید ببخشید....  میگفتم چی«         

 و ریخت نعلبکی داخل را آن از کمی و برداشت را چایش بلوري استکان بلور عمه        
 بود شده تیز شهای گوش که نبات به رو و داد فرو هورتی را آن لپش ي گوشه قند با

 : گفت

  »؟....!دارید نخود تون خونه توي برم هات زلفک اون قربون«         

 پشت را اش گربه موهایی....  نشست زانو وچهار بست را مشقش دفتر نبات        
 :  جوابداد و فرستاد گوش

.... یزهمیر رشته آش توي فیروزه مامان و گرده که هایی همون از بلور عمه بله«         
  »؟!پایین  کابینت توي میگذاره همیشه و

 ....» بیار و کن  سوا تا بیست قد بلور عمه براي برو ها همون از برم قربونت اره«         

 دهد انجام اش عالقه مورد ي عمه براي کاري میتواند اینکه از خوشحال نبات        
  شد خارج اتاق از دو حالت به و گفت غلیظی چشم

 رنگ کم دهانش توي قند شیرینی تا نوشید را چایش از دیگر هورتی بلور عمه        
 : گفت خانوم فیروزه درهم هاي اخم به رو و شود
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 می شونه و شاخه معصوم طفل این  ي واسه شوهر و زن شما صبح از چیه«         
 بچه  این  و  داره  شوهر...    نکرده که  شرع  خالف....    تو  ار  هم  این پدرش  از اون....  کشید

 ...! بود آتیشی هنوز و نشد قانع خانوم فیروز....»         حالله حالل مادر شیر مثل

 یه توي کرده رو پاش پسره.... بدیم چی رو فامیل و فک جواب آخه بلور عمه«         
 نخواد هم  فرض به....  دامنش  توي  گذاشته هم  بچه یه...  بده  طالقش  میخواد  و  کفش

 آخه.... بگیره عروسی و بپوشه عروس لباس میتونه مگه بزرگ شکم هی با بده طالقش
 گوشه دیگر قندي بلور عمه....»         بگم کدومش از...  نیست دوتا یکی که من درد
 : گفت پر دهان با و گذاشت لپش ي

... بست نمیشه رو مردم دهن  در ولی بست میشه رو دراوزه در گفتن  قدیم از«         
 ي واسه حرف همیشه میزنی سینه به رو سنگشون دخترت از بیشتر که جماعت این

 انگ  نشی  دار  بچه...!    دیگه  چیز  یه  نگیري  میگن   چیز  یه  بگیري  عروسی...  دارند  نشخوار
 مردم حرف ساز به بخواي اگه.... بوده هول میگن  بشی دار بچه و بندن می بهت نازایی

 باید مادري که تو گذشته اون از.. ..میشه گم زندگیت ي رشته بچرخی وفامیل فک و
 حالت و رخش رنگ از من .... تجربه کم و خام و جوونه اون... باشه دخترت به حواست

 دخترت  پی  حواست  چرا  تو....    آزمایش  فرستادمش  و....  است  حامله  که  فهمیدم  هاش
 »  ؟....!شده حامله نفهمیدي که نیست

 بود  دلخور  صدایش  هنوز  اما  آمد  کوتاه.....  وشرمنده  شد  سالح  خلع  خانوم  فیروزه        
 .... 

 خیر به ختم رو ماجرا این خودش خدا.... شماست با حق ؟..... واال بگم چی«         
 اگه بیاد کوتاه نیست حاضر رقمه هیچ...  افتاده لج ي دنده جوريروي بد حمید....کنه

 ...! » یشهنم که نمیشه پیاده شیطون خر از حمید بشه منصرف هم سهراب

 : گفت دلخور صداي همان با و شد قندك به رو سپس        

 به  این   از  بده  نشون  رو  خودت  برو  پریسا  با  میگیرم  وقت  برات  زنان  دکتر  از  فردا«          
 ...» بشی چک ماه هر باید بعد
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 فیروزه جواب در و داد فرو هورتی صدایی با قند بدون را اش چایی ته بلور عمه        
 : گفت خانوم

 راضی اون وقت اون اند راضی پیغمبرش و خدا..... بابا....  کرده غلط حمید«         
 عروسی  یه  حاال...  زنشه  بابا....  بخشه  نمی  شاقلی  بخشه  می  شاه  حکایت  شده....  نیست
  »؟....!که نمیشه ،حروم حاللش دیگه....  نگرفته

 قندك به آنکه بی حمید بابا.... ماند کاره نیمه بلور عمه حرف و شد باز اتاق در        
 : گفت جدي و سرد لحنی با همسرش به رو کند نگاه

 جور  و  جمع  رو  ها  وسایل  ضمن   در  ؟....!  بدي  شام  نمیخواي  هشته  ساعت  فیروزه«        
  »میشیم بلند جا این  از هفته آخر تا کردم پیدا رو جا یه کنید

....  آمد باال سرش آنی به و کند موهایش يانتها دادن تاب از دل قندك        
  بروند جا این  از میخواستند

....  بود یافته آن در را عشق و...... داشت خاطر آن خشت به خشت از که ایی خانه.... 
 ! 

 آن بر سر کوتاه دمی که بالشتش و بود سهراب اتاق به اش دلخوشی تمام        
 ...... بزند او هاي لوسای میان کوتاه هرچند چرخی بگذاردو

 ایستاده  در  ي  آستانه  در  که  حمیدش  بابا  کنار  از  نبات  برهمش  و  درهم  افکار  میان        
 :  گفت و بازکرد بلور عمه پیش را کوچکش مشتهاي شدو رد بود

 ....» تا ده دوتا یعنی اوردم نخود تا بیست بلور عمه بیا«        

 :  گفت و بوسید محکم را نرمش لپ و گرفت او از را ها نخود بلور عمه        

 حریفش  هیچکس  که...    تیزش  تندو  زبون  این   با....    برم  کوچولو  خاله  این   قربون«          
 نبات هاي خنده صداي با و کرد او دادن قلک قل به شروع سپس و....»         نمیشه

 ...! رسید پایان به هم عمومی عزاي
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 توام خجالت حس.. تازه ترو بودندو نو دم از همه کرد می تجربه که هایی حس        
 ....!  دلهره و ترس با

 : گفت زده ذوق و داد چرخی پزشکان هاي تابلو روي را نگاهش پریسا        

 جلوي.... میگردیم دنبالش داریم ساعت یه خود بی... کردم پیداش هاش این «         
 پر   و  ایستاد  قندك....»         میگذره  وقتمون  االن  بریم  بیا.  دیدیم  نمی  بود  مون  چشم

 : گفت تردید از

  »؟.... ! نفهمید چیزي که فروزان خاله پریسا«         

 : گفت و فشرد هم را آسانسور ي دکمه او به توجه بی و کشید را او دست پریسا        

... بیرون  بکشی  دهنم  از  بران  با باید  رو  حرف  میشناسی  که رو  من   شدي  دیودنه«          
 پیکشون  و  جیک  خواهر  دوتا  این...    میکردي  سفارش  فیروزه  خاله  به  من   جاي  به  کاشکی

 .... !» همه پیش

 به را کسی حرف بود محال و بود خوبی دار راز پریسا...  بود پریسا با حق خب        
 .... بود بلد بخو را بازي باجی خان خاله مادرش او عکس بر و.....بزند دیگر کسی

 : گفت باال به رو سربرداشت و کشید عمیقی نفس        

 ....» دیگه هست فینقیلم این  و من به حواست جون خدا برم قربون«         

 اتاقک داخل... شد دیر بجنب میگفت مدام که پریسا هاي اعتراض میان سپس        
 ! شد آسانسور
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 هاي  پنجه و شد ثابت جوانی شوهر و زن روي و خورد چرخی بمط توي نگاهش        
 ،ولی میبود کنارش آالن میباست که انداخت کسی یاد به را او....... دو آن ي شده گره

 ...! نبود

 کرد جدا ها آن از را سوزانش و داغ نگاه ، فشرد را اش سینه حسرت سر از آهی        
 .... شد غرق خیاالتش در هم یاز روال طبق و

 ....» نوبتته ؟....!کجاست حواست قندك«         

 : میگفت منشی جواب در داشت که نشست پریسا روي قندك زده هول نگاه        

 .....» هستیم ما افشار..... خانوم بله«         

 : گفت و گذاشت میز روي را ایی برگه و داد گردنش به تابی منشی        

 ...!»  پرونده تکمیل براي ریدبیاو تشریف«         

 روبروي و افشار سهراب نوشت همسر نام جلوي و گرفت دست به خودکار قندك        
 میز روي را خودکار آخر در و داد انتهاجواب تا را سواالت یک به ویک آزاد نوشت شغل

 ... شد پزشک اتاق راهی اش پرونده همراه و گذاشت

 بود فرز ترو اما داشت ایی فربه هیکل و.... سال میان و رو خوش بود زنی دکتر        
 عینک....  هم را آزمایش جواب و کرد آن به نگاهی و برداشت میز روي از را پرونده... 

 : گفت و برداشت چشم از را اش ذریبنی

 میان هم با اولشونه ي بچه که جوون هاي زوج معموال رستمی خانوم خب«         
  »؟....!کجاست شما شوهر.... مطب

 مختصر و کوتاه که انقدر...! خیلی...  گرفت دلش امد میان به که سهراب اسم        
 : داد جواب
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 ....» بیان نتونستند مداو پیش براشون کاري«         

 : گفت و گرفت است ناراحت میزد داد که او دلخور ي چهره از چشم دکتر        

 باید هم شوهرت که هست چیزهاي یه بیایید باهم هدیگ ي دفعه نداره عیب«         
 رو هات لباس گذاشتم تخت روي مصرف بار یه لباس یه اتاق اون توي برو.... بدونه
 ...» بیام گرافی سونو         و معاینه براي تا بپوش رو اون دربیار

 شمچ با و شد جاکنده از سختی به شد چیره فاتحانه وجودش تمام به اضطراب        
 .... شد بود باز نیمه آن در که دیگر اتاقی راهی کوتاهی

 لباس....  میشد  افزوده  اضطرابش  به  لحظه  هر  حالی  در  او  و  کرد  او  به  پشت  پریسا        
 ایی ملحفه شبیه بیشتر که مصرفی بار یک کوتاه پیراهن و کند یک به یک را هایش

 لبه  روي  مستاصل  و  پوشید  سر  رايب  هم  یکی  و  ها  دست  جاي  براي  دوسوراخ  با  بود  نازك
 و دم روي را نگاهش و نشست داشت رنگی سفید ایی ملحفه که باریکی تخت ي

 .... شد بیشتر اگاه خود نا اضطرابش و چرخاند غریب عجیب دستگاهاهاي

 توي را نگاهش که حالی ودر گرفت قندك ي پریده رنگ ي چهره از چشم پریسا        
 : گفت میزد دور اتاق

 بیاد  سرت  بالیی...  بکشنت  که  نمیخوان  دکتر  اومدي..  نمونده  روت  به  رنگ  دختر«          
 .» باش مسلط خودتت به کم یه خدا ترو...  نمیگذاره سرم به مو بلور عمه

 هول راستش شانه روي پشت از را وموهایش زد پریسا روي به رمقی بی لبخند        
 داد باال را مصرف بار یک پیراهنم ول و شل ي یقه ... داد تابی هوا در را وپاهایش داد
 اش  شانه و....  میشد  ولو  دیگر  طرف  میگرفت  وري  هر  از  ولی...  نباشد پیدا  اش  شانه  تا
 موهایش  انتهاي  جان  به  هم  باز.....  کرد  رها  را  ان  کالفه  عاقبت  گذاشت  می  نمایش  به  را

 و شد باز کوتاه ایی تقه دايص با در و داد تاب انگشتانش میان خم و پیچ پر و افتاد
 خوش و آراسته ، رنگ دودي شلواري و کت با سهرابش و....چرخید در سمت به سرش
 ....  شد داخل بو و عطر ش خو و پوش
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 : بود گفته تفأل از بعد و..... داده را آمدنش وعده حافظ دیشب که همان        

 روزي شود احزان ي کلبه         مخور غم کنعان به اید باز گشته گم یوسف«         
 .....» مخور غم گلستان

  

  

  

 رو و گذاشت پیش قدمی و گرفت قندك مورب چشمان از دل سختی به سهراب        
 : گفت و شد پریسا به

 .... » خبرکردید که ممنوم خانوم پریسا«         

 می  بیرون  که  درحالی  و  داد  پاسخ  آهسته  را  او  سالم  و  زد  جانی  نیمه  لبخند  پریسا        
 : گفت رفت

 راحت تا گذارم می تنهاتون من ...  که نکردم خاصی کاري.... میکنم خواهش«         
 ....» باشید

... چسبید  قندکش  به  هم  باز  ربا  آهن   مثل  نگاهش  شدو  بسته  پریسا  سر  درپشت        
  بود، نشسته انتظار به باریکی تخت روي که شد قفل او صورت روي و

 بار یک رنگ سفید لباس و بود آویزان تخت پهلوي از اش قلمی و باریک پاهاي        
 گذاشته نمایش به را هایش شانه سخاوت با آن شل ي یقه و داشت تن  به مصرفی

 .... بود

 را نازکش و نرم موهاي که کشی الي از اش تیره ابریشمی موهاي از ایی دسته        
 که انداخته صورتش دور ایی هاله و زده بیرون بود داشته نگه ظریفش گردن پشت
 ... میداد نشان همیشه از تر خواستنی را اش چهره
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 بگوید  کالمی  که  این   از  قبل  اما  شد  نزدیک  تخت  کنار  به  و  گذاشت  تر  پیش  قدمی        
 ... گرفت فاصله قندك از قدري سهراب و شد داخل در به اییکوتاه تقه با دکتر

 سهراب  به  رو بنشیند  دستگاه  کنار  تا  کشد می  پیش  را  صندلی  که حالی  در  دکتر        
 :  گفت

 رو بچه اولین  که جوان هاي زوج معموال اومدي شد خوب....  جوان پدر خوب«         
 کن کمک خانومت به... میشه عمرشون ي لحظه بهترین از یکی لحظه این دارند راه تو
 .... » یرمبگ رو وزنش اول پایین  بیاد تخت از

 روي کرد بلند کاهی پر مثل را او و شد حلقه قندك دورکمر سهراب گرم دستان        
 .....! نگران البته شدو و متعجب او سبکی همه این  از و گذاشت زمین 

 : گفت بود لباس بازي و ولنگ و کوتاهی معذب که قندك به رو دکتر        

 این  خودت  مثل  هستم  خانوم  یه  که  منم  هرتهشو  که  این...    باش  راحت  دخترم«        
 دراز تخت روي برو دویاره و بگیرم رو وزنت اول بگذار..  بهداشته رعایت براي ها لباس
 از قلبش و بود گفته او که کرد همان قندك....»         بدم انجام رو سونو تا بکش

 در ردشگ به شکمش روي سردي ایی دایره جسم وقتی و میکوبید طپش پر هیجان
 پنجه میان محکم را اش زده یخ و سرد دست وسهراب شد مور مور تنش تمام آمد

 ابرو  و  چشم  با  زدو  لبخندي  دکتر....    دستگاه  از  تقی  تق  کوبش  صداي  با  و  گرفت  هایش
 : گفت سهراب به رو

 نگاهش ك قند به رو سپس.... »          تون بچه قلب صداي هم این بفرما«         
 : داد ادامه و چرخید

.... »         شی بلند میتونی اونوقت و بکنم هم سونو تا کن  صبر دیگه کم یه«         
 :  گفت سهراب روبه سپس

 ....» ببینه رو مانیتور بتونه و کنه بلند رو سرش تا کن  کمک خانومت شمابه«         
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 حرکت حال در هک سیاه ي توده یک جز به و برداشت سر سهراب کمک به قندك        
 ....  ندید هیچ بود

 . داد تشخیص رو جنسیتش نمیشه دکتر خانوم پرسید قرار بی سهراب و

 : داد جواب خواست می بر دستگاه پشت از که حالی در دکتر        

 بیستم  ي  هفته  از  باش  داشته  رو  قلب  صداي  همین   فعال  باش  صبور  جوان  پدر«          
 .... »  زوده خیلی حاال و داد تشخص ور نوزاد جنسیت میشه بعد به

  

 : گفت سهراب به رو رفت می بیرون اتاق در از که حالی در سپس        

 من بپوشه لباسهاشو تا کن کمک خانومت به لطفا نیومده من  دستیار امروز«         
 .... » هستم منتظرتون بیرون

 سهراب  سمت  به  نگاهش  کهان  بی  قندك  و  شد  بسته  سرش  پشت  در  و  رفت  دکتر        
 ....  ماند آویزان پاهایش بازهم شدو بلند جایش از چرخد به

 چشمان  و  و  افتاد  سر  وقتی  و  ایستاد  روبرویش  رساندو  او  به  را  خود  انی  به  سهراب        
 کنار آهسته و کشاند باال را سرش نرم بردو او ي چانه زیر انگشت دید را او گریزان

 : کرد زمزمه گوشش

 ....!» کوچولو مامان کنم نگاهت سیر دل یه بگذار برنگردون ازم رو ماهت روي«         

 را اش پیشانی وسهراب شد قفل او چشمان وتوي داد رس باال به را چشمانش        
 : گفت و بوسید

 به  ولی...    دیدنت  اومدم  می  ها  این  زودتر  باید  میدونم...    دلخوري  ازم  میدونم«          
 رضا خالی و خشک تبریک پیام به دلم... بود گیر جوري بد پام که قسم خدا ديخداون
 ....»  دیدمت می باید و نداشت قرار و آرام دلم نبودو
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 انگشتري  کتش  جیب  از  و  کرد  تامل  کوتاه  ایی  لحظه  رسید  که  حرفش  جاي  این   به        
 داد  جاي  او  انگشت  ويت  و  آورد  باال  را  قندك  دست  و  اورد  بیرون  الماس  نگین   تک  یک  با
 جانش به نفس و بوسید و گذاشت او و باریک انگشتان روي را لبهایش سپس و

 : گفت او سکوت دنبال به و برگشت

 کردي نصیبم رو شدن پدر خوب حس که ممنونم..... دلم عزیز باشه مبارکت«         
 یه اگه کن  اورب.... جنگیدي زندگیت براي زن شیر یه مثل دادگاه توي که ممنونم....

 که میزدم فریاد دنیا به رو و میزدم چی همه زیر میشدي بلند تر دیر ثانیه چند
 تمام تونم می فهمیدم و شدم منصرف دیدمت مصصم قدر اون وقتی ولی.... عاشقتم

 ...! » نیست چیزي که ،  چک بگیرم دنیا از رو خوشبختی سهم

 این توان قلبش و جوشید می رگهایش توي عشق و داشت غریبی حال قندك        
  کرد شفاف را چشمانش اشکی ي حلقه....نداشت را عشق از ناشی هیجان همه

 هایش  وکفش  شد  خم  و  گرفت  قندکش  َترَ   نگاه  از  چشم  اش  جمله  انتهاي  سهراب        
 ابریشمی  موهاي  ،   برداشت  آویز  رخت  روي  از  را  او  هاي  لباس  و  کرد  جفت  پایش  جلوي  را

 : گفت و داد هول عقب سمت به را اش

 خدا بنده مونده ما منتظر خیلی دکتر کنی تن  رو هات لباس تا کنم کمکت بیا«         
 ....»  بیادداخل نمیشه روش

 و انداخت سرش روي را شال سهراب اخر دست پوشیدو را هایش لباس قندك        
 : گفت گوشش زیر لبخند با و کشید او هاي چتري به دستی

 دادنش پس خیال و بردي رو دلم که برم هات زلفک او قربون بلور عمه قول به«         
 عاشقانه و داد می گوش ،فقط بگوید کالمی که آن بی قندك....!»         نداري هم رو

 و نشست لبش روي لبخندي......میکرد ذخیره مبادا روز براي دلش گنج را سهراب هاي
 .... شد خارج اتاق از او همراه
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 سهراب  به  رو  میکرد  داشت  یاد  چیزي  دستش  زیر  ي  پرنده  توي  که  حالی  در  دکتر        
 : گفت

 باید....    کمه  خیلی  بارداري  براي  وزنش  ها  نیست  خانومت  به  حواست  جوان  پدر«          
 تجربه با ولی بگم زود هنوز.... بیاره دنیا به سالمی ي بچه بتونیه تا....  بشه تقویت

 شیطونی  ضمن   در....  میشه  سزارین   احتماال  و  داشت  نخواهد  طبیعی  زایمان  دارم  که  ایی
 ....» بشه پایدار خانومت وضعیت تا...  میشی که منظورم متوجه...  بکنی نباید هم

 : وگفت ریزي تکان را سرش داد رس زیر به را نگاهش سهراب        

 ....!» ام متوجه دکتر خانوم بله«         

 : گفت و چرخید قندك سمت به نگاهش دکتر        

  »؟....!نداري خاصی مشکل دخترم خب«         

 کمی و افتاده چاله توي میکرد حس و نداشت خوبی حس چرمی هاي مبل روي        
 : داد جواب و کرد جا به جا را خود

 ....» یکنهم اذیتم خیلی تهوع حالت فقط.... ندارم مشکلی دکتر خانوم نه«         

 او بین  شد ایی فاصله خط سهراب موبایل صداي که بود نگرفته را جوابش هنوز        
 ...  وجوابش

 جایش  از  آنی  به  همراهش  تلفن   ي  صفحه  دیدن  با  و  کرد  قطع  را  تلفن   زنگ  سهراب        
 : گفت و شد بلند

 نیست ایی دیگه رام اگه اومده پیش برام واجبی کار من  دکتر خانوم ببخشید«         
 :  گفت و داد تکان سري دکتر....»         بشم مرخص من 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 325 

.... ببرید تشریف میتونید شد تموم هم خانومتون با من کار میکنم خواهش«         
 : داد ادامه شدو قندك به رو سپس»         

 رو تسوال جواب و... کنم کامل رو نسخه تا بمون لحظه چند یه شما دخترم«         
 ...» بدم

 نگاهش  امد  بیرون  دکتر  اتاق  از  وقتی  قندك  و  رفت  بیرون  قندك  از  پیش  سهراب        
 : گفت پریسا به رو و گذاشت پیش قدمی و داد چرخی خالی سالن  توي را

  »؟....!کجاست سهراب پس«         

 :  داد جواب و انداخت باال ایی شانه پریسا        

 من به پاکت یه فقط....  رفت زود قرقی مثل و کرد حساب رو زیتوی نمیدونم«         
 روي چشمش و کرد راباز آن و گرفت پریسا از را پاکت قندك....»         بدم بهت تا داد
 کشیدو سرك و کرد گل هایش فضولی پریسا....»         ماند جا درشت تراول تا چند

 : گفت و شد اضافه هایش فضولی هم حسادت

 پول جوري این  که پیشه عاشق و تیپ خوش شوهر بده شانس خدا... اوه«         
 یه  کاشکی  ؟....!میشه  پیدا  کجا  زمونه  دوره  این   توي....  خانومش  بال  و  دست  تو  میریزه

  »؟!میشد غلط دنیا کجاي.... داشتم تورومن  شانس از ذره

 سهراب پی دلش و شنید نمی را کدام هیچ قندك و میگفت و گفت می پریسا        
 ... رسید پایان به پریسا سخنرانی پیامکش زنگ شنیدن با....  بود

 .... برگشت تنش به جان خواند که را پیام        

 بهت که نشد فرصت.... برم حافظی خدا بی شدم مجبور که ببخش دلم عزیز«         
 مامان اشب خودت مواظب... نکن  فراموش وقت هیج رو این . دارم دوست چقدر بگم

 ....» کوچولو
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 و  شدند خارج ساختمان از تا کرد دوره را ان انقدر و....  بار چندین  خواند را پیام        
 : گفت خیابان شلوغی از کنان غر غر پریسا

 توي  مگه  آژانس  براي  کنار  بگذار  رو  یکیش  داري  تراول  همه  این   خانوم  خسیس«          
 ....» همیش پیدا ماشین  عید دم شلوغی این 

 سرخم   و  داد  تکان  دست  رنگی  زرد  تاکسی  براي  پریسا  که  بود  راه  نیمه  حرفش  هنوز        
 ....!» بست در آقا«  گفت و کرد

  

  

 چشم  اش  پیشانی  روي  دستی  نوازش  با  و  امد  چشمش  پلک  پشت  تا  و  رسید  راه  از  صبح
 .  آمد استقبالش به ردیفش هاي دندان همراه به سهراب ولبخند گشود

 : گفت نرم و بوسید را اش پیشانی و شد خم سهراب        

  »؟....! خوابیدي خوب...  دلم عزیز ماهت روي به سالم«         

.... شود تر آسان برایش واقعیت از رویا فرق تا فشرد هم بر قدري را چشمانش        
 سینی یک همراه نبیمارستا فرم لباس با زنی که چرا نکرد پیدا کار این براي مجالی اما

 میز  روي  را  سینی  زن....  گرفت  فاصله  قندك  از  آنی  به  سهراب  و  رسید  راه  گرد  از  صبحانه
 : گفت داشت عجله که حالی در و گذاشت تخت پایین 

 امروز میکنم فکر..  میاد زود و خیزه سحر دکترت....  بخور رو ات صبحونه«         
 : داد ادامه و گرفت خالی تخت از را نگاهش سپس.... »          بشی مرخص

 میاد پیش کم.... خوابیدي راحت و نداشتی اتاقی هم اوردي شانس دیشب«         
 : گفت و شد سهراب به رو سپس و....بمونه خالی بیمارستان توي تختی

 بمونی  دادن  اجازه  بهت  چطور  زنانه  بخشه  جا  این   ؟...  بودي  جا  این   رو  شب  ببینم«          
  »؟....!داداش یا شوهرشی
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 : داد جواب و نزند ذوق توي زیاد تا کرد جمع رو لبش ي گوشه لبخندي سهراب        

 سخت  نداشت  ایی دیگه  بیمار  اتاق که این   خاطر  به شاید....    هستم  همسرش«          
 ....!» نگرفتند

 رس دیگري جوان زن شدو باز در سرش پشت و رسید پایان به سهراب ي جمله        
 : گفت عجله پر و شتابان در الي از کشاندو اتاق داخل

 امروز.... میگرد  دنبالت  اومد  بخش پرستار  سر  بیا  بدو  موندي  جا کجا...    کریمی«         
 ....» کرده قاطی حسابی

 و... رفت بیرون اتاق از و نکرد درنگ هم ایی لحظه دیگر جمله این  شنیدن با زن        
 . شد تهبس محکم سرش پشت در

 : گفت نرم و کشید هایش گونه به دستی و رفت قندك سمت به سهراب        

 کن باور ؟.... نه یا میدید رو اش لیلی قاچاقی من  مثل هم مجنون نمیدونم«         
 ....!» رسیدم تو به تا کردم طی رو رستم خوان هفت

 داد تخت به را اش تکیه و شد خیز نیم جایش سر و گرفت سهراب ریش ته از چشم
 ...!  برود در چشمانش زیر از اي لحظه مبادا تا نمیزد پلک هم حتیکوتاه دمی و

 چشمان  به  و  بود گردش  در  اش  بینی  ي  تیغه  تا  سهراب  ریش  ته  روي از نگاهش        
 و کشید درهمش موهاي به دستی.... میبرد دل که اش تیره موهاي و رسید سرخش
 : پرسید نرم و نشاند اش شانه روي و اشتبرد تخت ي لبه از را روسري

  »؟....!سرخه سرخ چشمات ؟...درسته....  نخوابیدي اصال دیشب«         

 پنهان  آن  پشت  را  هایش  خستگی  و  نشست  لبهایش  روي  دلنشینی  لبخند  سهراب        
 : گفت کرد می سرازیر مصرفی بار یک لیوان داخل را میوه آب پاکت که حالی در و کرد

 هنوز  من   هاي  شونه....  بابا  فینقیل  و  باش  خودت  فکر  به.... نباش  من   نگران  تو«          
 قرار رو ها غصه نرفته که یادت....  کن تکیه من به فقط تو.....داره هارو سختی تاب
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 ات  شرمنده  مدت  این  هرچند  ؟...  یادته  هوم...  باشه  تو  سهم  ها  شادي  و  بخورم  من   شد
 نزدیک او لبهاي به رو لیوان سپس         »؟....!نداشتم تبرا چیزي غصه جز و شدم
 : داد ادامه داشت برنمی او از چشم که حالی در و کرد

 نمیدونستم....    گرفتم  برات  کمپوت  و  میوه  آب  تا  چند  رفتم  بودي  خواب  وقتی«          
 ....»  گرفتم دوتا کدوم هر از همین براي میکشه میلت چی

....  شد زباله سطل سهم همگی که افتاد جالل حاجی هاي میوه اب یاد به قندك        
 اشک  ایی  حلقه  چشمانش  توي  و  گرفت  را  وجودش  سراسر  کاري  پنهان  این   از  گناه  حس

 .... شد سرازیر اش گونه روي هم باز و نشست

 آغوش در را او و گذاشت میز روي را میوه آب پاکت او اشکهاي دیدن با سهراب        
 : کشید

....   بخشیدي  رو  من   که  دیشب  ؟....!چیه  دیگه  حکایتش  اشکها  این...    هی  هی«          
  »؟....!قهري باهم هنوزم نکنه دلم عزیز

 نگفت هیچ و چسباند اش سینه به سر و کرد قفل کمرسهراب توي را دستهایش        
 و کرد پاك را اشکهایش انگشت سر با و کرد جدا خود از را او نرمی به سهراب عاقبت و

 : گفت

 لقمه برات میخوام خودم ؟امروز....  نداره میل صبحانه من  نازك دل خانوم«         
 ....»  دهنت توي بگذارم و.... بگیرم

 مربا و نان مردانه البته و پیمان پرو اي لقمه و کشید پیش را تخت پایین میز سپس
 : گفت و گرفت سمتاو به و پیچید

 من و بخور....  بگیري جون بخور برم هات زلفک اون قربون بلور،  مهع قول به«         
 داشت  دلم  میکردي  قطع  من  روي  رو  هات  تلفن  که  دیروز.....  کنم  روتماشا  خوردنت  غذا

 ....» میگذاري باال طاقچه برام که دلتم در به در نمیگی انصاف بی میزد پر پر غصه از
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 سمت به نگاهش و زد آن به کوچکی گاز و گرفت سهراب دست از را لقمه قندك        
 : گفت برگشت سهراب

 بابا دست موبایلم گفت بلور عمه نکردم قطع رو هات تماس من  خدا به«         
 .... »  میکرده قطع رو ها تماس اون احتماال..... حمیده

 برد فرو آن در قاشقی و کرد باز را کمپوتی و نشست لبش کنج لبخندي سهراب        
 : گفت میکرد نزدیک قندك دهان به را آن که حالی در

 به رسیدن براي حاضر قرن سهراب این  ببینه تا کجاست شاهنامه سهراب«         
 خود کاله و سپر بی و.... بشه رد رستم خان هفت از باید محرمش و زنش که عشقش

 و  داد  جاي  هانشد در  را  کمپوت قاشق  قندك... »          بره جنگ به  باید  خالی  دست  با
 : کرد نجوا نرم او دلنشین  و عمیق لبخند دیدن با سهراب و نشست لبش روي لبخندي

 بر رگهام به رو زندگی و دردمه دواي هات خنده که...... دلم عزیز بخور«         
 ....» کن  شیرین  برام اسمت مثل رو دنیام و بخند.... میگردونه

 نقطه  ترین   امن   که  آغوشی  و  نشست  سهراب  راخف  هاي  شانه  روي  نگاهش  قندك        
 : کرد نجوا لب زیر و بود دنیا ي

  

         راحتم خویش پیرهن  قدر به آن در         قامتم به آید می توچقدر آغوش        
  منی ي برازنده سخت که میپوشمت

  دعوتم خورشید نشینی شب به امشب        

  

 او هم باز و رفت سهرابش و رسید راه گرد از بود آمدنش دلواپس که اي لحظه عاقبت
 دل و ماند او.....  سهرابش هاي وعید و وعده ماندو او...  هایش وتنهایی ماند

 .... نگرانیهایش
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 ....!  است صبح طلوع تا فقط شیرینش عمر که رویایی مثل... بود خواب گویی        

  

         

  

 رفتن  خیال  کهنه  سال  گویی....    کور  و  سوت  ،   کبکه  و  دبه  دبه  بی  رسید  راه  از  بهار        
 ...!  بود مانده جا در پشت بهار و نداشت را انها ي خانه از

 به کوتاه تماس یک سهرابش از سهمش تنها و بود گذشته عید از ایی هفته        
 ....  هیچ دیگر و عاشقانه ي جمله چند و بود نو سال تحویل وقت

 کرد  می  تقسیم  او  با  را  هایش  نگرانی  دل  و  میگرفت  تماس  گاهی  هم  ونج  پروین         
 سکوت و سهراب دلواپس چقدر که میگفت اشکهایش میان و... هم را هایش گله و

 .  است معنایش پر

 یاد رابه او اش کهنه هاي دیوار و و خورد چرخی خانه قدیمی حیاط توي نگاهش        
 چشمش پیش خاطرات....  انداخت سهراب ي خانه ي صفا با ي باغچه و باز دل حیاط
 روز همان.... افتاد جون پروین  اي رشته آش و نیک پیک اولین  یاد به و گرفتند جان
 او به کردو مقایسه شاهنامه سهراب با را او و دید بار اولین  براي را سهرابش که بود

 در  پایش مچ و شد نسرنگو ها پله روي از که روزي یاد به...داد کوپال و یال بی لقب
 که روزي همان.. رنگش پر فضولی یاد به... انداخت جا را آن تبحر با سهراب ، رفت

 را دستش مچ چنان سهراب بعد روز و میزد دید را سودابه و سهراب پنحره از دزدکی
 ...! شد کبود و سیاه که فشرد

 ...  شد بلند وانای کوچک ي پله تک روي از و زد پس اخم با را خاطره آخرین         

 حمیدش بابا همراه میکرد مرتب سرش روي را چادرش که حالی در فیروزه مامان        
 : گفت کنان غر غر و پوشید می را هایش کفش که حالی در سپس آمدند حیاط به
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 ما  خوبی  اون  به  ي خونه  از... بشه تموم  نمیخواد  تو  هاي  بازي  لج این  مرد  آخه«         
 پیش پول که سهراب خدا ي بنده اون بابا ؟...بشه چی که بیغوله این يتو اوردي رو

 ...» کن پیدا بهتر جاي یه بگرد.... حسابت به ریخت رو خونه

 کوتاه و داد تکان سري بود شده سابق از تر حرف کم روزها این  که حمید آقا        
 : داد جواب

 و گرفتم مرتیکه این از رو قندك طالق وقتی....  بشه تموم عید بگذار باشه«         
 ....» بهتر ي خونه یه براي سپرم می بهبنگاه شد راحت خیالم

 هاي نفس به هایش نفس که نمیدانست او و میزد جدایی از حرف حمیدش بابا        
 ... است کورخورده گرهی سهراب

  ....چرخید او سمت به نگاهش کردو بلند سر فیروزه مامان صداي یا        

 دكقن کرد سفارش پریسا...  نمیاي فروزان خاله ي خونه تو مگه بریم پاشو«         
 !» میخورده سرت به هم هوایی یه برم قربونت بریم پاشو..... بیاد حتما

 نگرانی  فقط  هوایش  و  حال  توي  روزها  این...    نشست  لبهایش  روي  حالی  بی  لبخند        
 ....! هیچ دیگر و میزد موج

 : گفت و داد تکان نفی عالمت به سري        

 دوتا میشناسی که رو فروزان خاله....  روندارم اش حوصله و حال مامان نه«         
 حوصله  بی  خیلی  روزها  این ... میکنه  بارت درشت  چهارتا وکنارش میره  ات  صدقه  قربون
 امام  از هدیگ  ساعت  دو  یکی  بلور عمه  گذشته اون از  بگذره  خوش  بهت  برو شما...  شدم
 عیدش پیراهن به دستی نبات....»         میمونه در پشت و میاد برمیگرده صالح زاده

 پا به را هایش کفش....چین پر و بود صورتی اش همیشگی عادت رسم به که کشید
 : گفت و برداشت را عید هاي ماهی بلور تنگ و شد خم و کرد

 ....» بریم ام آماده من «         
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 : پرسید هم در هاي اخم با انداخت ماهی بلور تنگ به نگاهی خانوم وزهفیر        

 ....»  جون بچه....  میاري کجا دیگه رو این «         

 : گفت  و  داد  گردنش  به  تابی  همیشه  مثل  و  فشرد  اش  سینه  به  را  ماهی  تنگ  نبِات        

 گرسنه برگردیم که بش تا...  بدم ناهار بهشون خوام می خانوم مامان... ا«         
 » 1...بده غذا بهشون نیست بلد قندك آبجی... میموند

 : گفت و گذاشت ایوان لبه روي و گرفت ازاو را ماهی تنگ حرص پر خانوم فیروزه        

 براشون  نیست قرار  که  کار قلم  سفره....  است  خونه  قندکت  آبجی....  نکرده  الزم«         
 ....» میده بهشون اونم که خشکه نون کم یه کنه پهن 

 پشت  خانه  کوچک  آهنی  در  و  رفت  کردو  ردیف  را  هایش  نق  نق  تلخ  اوقاتی  با  نبات        
 بی  را  خود  که....ماند  جا  تنگ  قرمز  کوچولوي  ماهی  دوتا  روي او نگاه و  بستهشد  سرشان

 ..... کوبیدند می ایی شیشه دیوار به تاب

  

        * 

 تیزي تندو بلبلی سوت که خانه زنگ گذشت که نفس ندچ کوتاهی به دقایقی        
 در و کرد پهن  سرش روي و برداشت رخت بند روي از را چادرش آمد در صدا به داشت
 : گفت کنان غر غر لب زیر با و بود لبش روي لبخندي که حالی

 سپس....»         میدي کشتن  به رو ها ماهی این  آخر...  تو دست از نبات«         
 :  گفت و کرد باز را در بود لبش روي لبخند که حالیدر 

 .....»  غذا بهشون خودم نبات«         

 میخواست  العینی  طرفه  به  و  جاماند  راه  میان  در  پشت  شخص  دیدن  با  اش  جمله        
 : گفت التماس با و رفت در الي فرشچی پاي که ببند سرش پشت را در
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 .....» بزنم حرف باهات میخوام ندارم بهت کاري خدا به داخل بیام بگذار«         

 بیشتر را دستش فشار هم باز و خورد تاب خم و پیچ پر دلش زیر خفیف دردي        
 ...  رفت عقب به گامی و شد فرشچی حاجی زور مغلوب عاقبت و کرد

 کوبید  می  اش  سینه  به  طپش  پر  باشد  گربه  دست  اسیر  که  گنجشکی  مثل  قبلش        
 ....  بود امد بند زبانش ترس از و

 وضوح  به  که  صدایی  با  ،   گرفت  قاب  آن  با  را  صورتش  و  کشید  تر  جلو  را  چادرش  پر        
 : گفت لرزید ومی بود مرتعش

 بریزن ها همسایه تا میزم داد قدر اون بیرون نري خونه از قسم خدا به حاجی«         
 را حیاط در سپس و برد باال تسلیم متعال به را دستش فرشچی....»         خونه تو

 : گفت شتاب پر و گذاشت باز نیمه

 ندارم کاریت میخوري قسم که خدایی همون به....  خب خیلی...  خب خیلی«        
 خونه از....  ببیمنت تنها تا کشم می کشیک روزه چند.... بزنم حرف باهات اومدم فقط
 تا  گذاشتم  باز  نیمه  هم  رو  در  ببین ....  برم و  بگم حرفم  بگذار....  یاي  نمی  که بیرون  هم
 ....!» دارم بدي خیال نکنی فکر

 نامرد  این  دستان  حبس  که  روزگارش  مثل  درست  شد  حبس  اش  سینه  توي  نفس        
 : پرسید داشت گس طعم که بادهانی سختی به بود

.. اوردم در نبیمارستا از سر دیدمت که آخر بار...  میخواي جونم از چی دیگه«         
 شکایت  مزاحمت  خاطر  به  ازت  که  نکن   کاري....  بردار  سرم  از  دست  سودابهات  جان  حاجی

  »؟....!تر کور هاش گره و بشه گم در سر بیشتر ازاین  زندگیم کالف نگذار.... کنم

 کوچک و محقر حیاط توي را نگاهش و گرفت فاصله در از کوتاه قدمی فرشچی        
 : گفت و داد چرخی

 چه  برات  ببین   و...    پایین   بیا  شیطون  خر  از...  نیست  خونه  این   تو  لیاقت  دختر«          
  »؟... !دختر میزنی خودت بخت به لگد چرا....نمیکنم ها
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 محکم  را  آن  داشت  سعی  او  و  لرزید  می  همچنان  که  صدایی  با  و  رفت  پس  قدمی        
 : داد جواب دهد نشان

 برسه سهراب گوش به اگه قسم خدا به.... برو بشو نتشیطو خر سوار حاجی«         
 بهش نکردم جرات ترسم از من  و.... نمیگذاره ات زنده کردي تیز دندون زنش براي که

 ....» کنی رقصی خوش واسم نمیگذاشتم وگرنه....بزنم حرفی

 شلوارش  جیب  دو  از  را  دستهاش  و  نشاند  لبش  ي  گوشه  دار  معنا  پوزخندي  فرشچی        
 آن داخلی جیب از و برد کتش کوچک جیب در دست تند حرکت یک با و کشید رونبی
 : گفت و انداخت قندك پاي جلوي و کشید بیرون بلیط تا دو همراه و گذرنامه تا دو

 هاي  مدال حتما هم اینا بیا...  نزن سینه به رو ات شوالیه این  سنگ قدر این «         
  »؟... وئندت قهرمان ي شوالیه لیاقت و افتخار

 داشت خشونت از هایی رگه که تحقیر از پر لحنی با و گذاشت تر پیش گامی        
 : گفت

 دفاع به بعدأ.... بندازي ها بلیط تاریخ و ها نامه گذر این  به نگاه یه اول بهتره«        
 ....» بشی مشغول ات شوالیه ي نداشته غیرت از

 : پرسید تردید پر کردو نگاه ها گذرنامه به حیرت با قندك        

  »؟....!چیه اینا«         

 ....» میفهمی خودت ،  کن  نگاش«         

 برداشت ها بلیط همراه را وگذرنامها برد پیش دست و شد خم سختی به قندك        
 ي گذرنامه.... شد خیره دیگري آن به یکی از تناوب به و کرد رو و رازیر آنها بار وچندین 

 .... بازگشت بی ي بلیط دو همراه         به سودابه بود سهرابش
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 داد  تکان  سري  ،  ناامیدي  و  استیصال  سر  از....  نبود  بلد  را  جدید  بازي.....!  نمیفهید        
 را اش حنجره ، خفه و سنگین  بغضی بیاورد زبان به ایی کلمه حتینتوانست دیگر اما و

 ....  بود شده دشوار و سخت کشیدنش نفس راه که آنچنان فشرد می درهم

 :  گفت و شد عمیق کجش پوزخند فرشچی قندك سکوت دنبال به        

 بهت چی...  میزنه دورت داره سهراب دختر ؟....! داشتی ایی دیگه انتظار...  چیه        
 اومدم  ومدرك  سند  با  بار  این ...!    نمیدونم  من   رو  کرده  ردیف  برات  هاي  وعده  چه  و  گفته

 خواب توي هنوز تو و فروخته پول به رو خودش ات شوالیه این  که بشه رتباو تا
...  نمیگنجید باورش در         ؟....!اش نداشته غیرت به دلخوش و هستی خرگوشی

 ...! داشت تازه حرفی وبلیط گذرنامه این  ولی.... !  بود نزده رفتن  از حرفی سهراب

 : گفت و خورد تکان سختی به لبهایش        

 هنوز من ....  کنه ترك رو من سهراب محال....  جدیدته بازي هم این... دروغه«         
 و داد قرار چهارچوبش و در بین  خود گشودو را باز نیمه در فرشچی... »          زنشم
 : گفت

 وقت اون موندي خبر بی ازش که چندوقت یه....  کنی می باور رفت وقتی«         
 میدم  مهلت  بهت  من  پروازدارند  شب  فردا  سودابه  و  سهراب...  بگیري  طالق  ازش  مجبوري

 »  بگیري زندگیت براي اساسی تصمیم یه اونها رفتن  از قبل تا

 : گفت و گرفت او به رو ،  کشید بیرون وکارتی برد فرو جیبش در دست سپس        

 فرصت هتب  امشب ،تا هست توش موبالیم و حجره ي شماره منه کارت این «         
 و دنبالت بیام تا بزن زنگ شد عوض تصمیمت اگه.... بگیري رو تصمیمت تا میدم

 و نگذاري زمین  رو بارت تا دادم قول که طور همون... خریدم برات که ایی خونه ببرمت
 م حرفها به خوب.... نمیشم داخل ات خونه در از ولی میدم رو خرجیت نشی محرمم

 ... » .بگیر تصمیم بعد و....کن  فکر
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 را در و گرفت قندك از را ها بلیط و ها وگذرنامه گفت را این  فرشچی جالل حاجی        
 میشد  بسته  روبرویش  یک  به  یک  که  راههایی  مثل  درست....  بست  محکم  سرش  پشت

 .... 

 آسمان   به  سر  و  شد جاري  یک  به  یک  واشکهایش...  افتاد  هایش  شانه  روي  چادر        
 : گفت و داد تابی هوا در کردو ندبل دستشرا و برداشت

 من اینکه یا....  بینی می رو من....  هستم پایین این من .... برم قربونت خدا«         
 سهرابم... باشه من  پی حواست نبود قرا مگه.... کردي گم دیوارها و در این  بین  رو

 ...» نشستم هات معجزه منتظر پایین  مناین خدایا....نزده حرفی من  وبه بره میخواد

 ومیان  کشید  بیرون  اش  خانه  پیراهن   جیب  از  را  همراش  وتلفن   برد  دست  سپس        
 ...  گرفت را سهرابش ي شماره درپی پی میبارید متصل که اشکهایی

  

  

 شیشه پس رااز اشیاء همه گویی....  ببیند واضح تا دنمیدا مجالی اشکهایش        
 .... میدید بارانی ایی

 به  و  بوسید  و  برداشت  را  نبات  عکس  و  گذاشت  کوله  داخل  را  لباسش  تکه  خرینآ        
 به آشپزي موقع که همان برداشت هم را فیروزه مامان روسري...  کرد اضافه وسایلش

 رنگی نارنجی درشت ي لکه روي... نشود خانه اهل غذاي مهمان موهایش تا میکرد سر
 که  بغضی با و  چرخاند  چشم  مستاصل... ددا  رس  کوله  داخل  به هم  را  آن  و  بوسید را

 : گفت و شد بلور عمه به رو بود گلویش فشردن درحال

 خونه این  توي جایی دیگه برم اگه..... بردارم چی باباحمیدم از بلور عمه«         
 .....» ندارم

 سرش  و  نشست  تخت  ي  لبه  روي  بلور  عمه کنار  و  انداخت  زمین روي را  اش کوله        
 :  گفت و گذاشت او دامن يرو را
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 که  ببرم  چی  خودم  با....    کنم  چیکار  بگو  من   به  تو....  میشم  خفه  دارم  بلور  عمه«          
  »؟....!نمونه جا خونه این  توي دلم

 داستان  خواهد  می  گویی  لطیف  و  نرم  و  کشید  او  نرم  موهاي  روي  دستی  بلور  عمه        
 : داد جواب کند تعریف

  باید   خودت  و  توئه  زندگی  میگه  دلت  که  بکن   رو  کاري  برم  هات  زلفک  اون  نقربو«          
  بگیري تصمیم

  »؟.... !نري پنهونی و دزدکی جوري این  تا نداشت ایی دیگه راه حاال.... 

 داد  فرو  بغض همراه  سختی  به  را  شورش واشکهاي  برداشت  بلور عمه زانوي  از  سر        
 : گفت و کرد پاك را اشکهایش دست پشت با و انداخت باال سري ، 

 اونجا باید  دیگه  ساعت  یه  تا  و.. کن   جمع کوچیک  ساك  یه  گفت سهراب....  نه«          
 ...» بریم میخواهیم کجا حتینمیدونم..... باشم

 کشید او گونه روي را چروکش دستهاي و گفت لب زیر ي اهللا اال اله ال بلور عمه        
 :  شود پاك اشکهایش تا

 دل به دل که خوبه.... شوهرشه پیش زن جاي...  برم هات زلفک اون قربون«         
 زنش به که پشتش مرد...  زندگیه مرده شناختم من  که رو سهرابی... دادي شوهرت

 بشه خیر به ختم قائله این  بگذار زندگیت پی برو...گذاره می کوه روي کوه باشه گرم
 « .... 

 عمیق ایی بوسه و گذاشت او چروك دست روي را ایشلبه و کرد خم سر قندك        
 : گفت و کاشت آن روي

 .....»  نمیکنم فراموش وقت هیچ رو هات محبت بلور عمه«         

 پیش را اش گونه راه و افتاد چشمش چین  زیر و خورد تابی بلور عمه اشکهاي        
 : گفت و....  هم را اش بینی آب سپس و کرد پاك را اشکهایش قدش چار پر با گرفت
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 زن سر پشت نداره شگون...  بودند کجا دیگه موقع بی ي اشکها این  بابا اي«         
 حاللی  هر  از  و  شوهرته...    زندگیت  و  خونه  سر  میري  داري  سالمتی  به....    کنی  گریه  بادار
 خودم هست حمید و فیروزه پی حواسم من  ؟.... هستی چی نگران...  تره حالل بهت
 خودت  حال  از  فقط....    میان  کوتاه  هم  اونها  بگذره  که  وقت  چند  یه...    میکنم  شونآروم

 نداري حاال و جون که خودت و... هستیم راهیت تو دلواپس که نگذار خبر بی رو ما
  »؟....

 میداشت بر را اش کوله که حالی در و گرفت را اشکهاش دست پس با قندك        
 : گفت

 نیم و یازده ساعت.... میشه دیر کم کم داره....  برم باید دیگه من بلور عمه«         
 فروزان  خاله  ي  خونه  اینا  مامان  امشب  که خوبه....    داده  سهراب که  آدرسی  به  برم  باید
 بابا.... میشدم خارج خونه از باید جوري چه نمیدونستم وگرنه میان فردا و خوابند می

 بهشون حرفی همین  براي.... برم سهراب ه،همرا داد می اجازه...  بود محال حمید
 ..... » نگفتم

 مرتب  را  آن  ،  کشید  قندك  شال  به  دستی  و  شد  بلند  تخت  ي  لبه  روي  از  بلور  عمه        
 : گفت و کرد

 خیس دهنش توي آلو ماشاهللا که فیروزه... برم قربونت کردي کاري خوب«         
 هم  حمید...    میگه  فروزان  براي  ندگیشز   پیک  و  جیک  از  داره  آالن  دارم  حتم  و  نمیخوره

 به برو تو... بشه پیاده شیطون خر از نداره خیال و لجبازي ي دنده روي نشسته که
 اون  قربون  دیدنت  میام  سر  با  شدخودم  مشخص  ومکانت  جا  که  همین ...  برس  زندگیت

 ...» بساز رو زندگیت و شوهرت پشت به بده پشت....ها نخوري غصه.. برم هات زلفک

 و آبی کاسه با عاقبت و شد روان اش گونه روي هم باز اشکهایش رفتن  وقت        
 راهی و میکرد فوت او به میخواند مدام که بلور عمه»  احد اهللا هو قول «و خدا کالم

 .... شد نامعلوم سرنوشتی
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 را  شادي  گویی....  هایش  بازدید  دیدو  و  عید در  مردمش  و  بود شناور  نور  در  شهر        
 همگی  و....  بود  لبهایشان  جفت  لبخند  چنین  این  که  بودند  کرده  تقسیم  شهر  مردم  میان

 ... میدادند تازگی بوي دم از

 هاي پالك روي نگاهش و کشید گردن کمی وراننده پیچید فرعی دل در تاکسی        
 : گفت و داشت نگه ،جایی ها کنار وهمان چرخید ها خانه

 راست سمت... یازده گفتی که هم پالکت... جاست این  گلها ي کوچه. .. آبجی«         
 .......» زوج هم چپ سمت و فرد هاي پالك

 نگاهی تعلل کمی از بعد بود آمده سراغش به اضطراب بازهم که حالی در قندك        
 و گذاشت جلو صندلی روي را کرایه و شد خم انداخت تاریک نیمه و خلوت ي کوچه به

 : گفت تاکسی راننده و کرد کوتاه تشکري

 ...»  مبارك نوهم سال...  بده برکت خدا«         

 دردستش  آدرس  به  نگاهی  نیم  کوچه  روشن   و  تاریک  دل  توي  ،  شد  پیاده  ماشن  از        
 طبقه  چندین   آپارتمانی  به  متعلق  که  رسید  یازده  پالك  به  تر  پایین   قدم  چند  و  ،   انداخت

 ... بود

 و پس دل توي»  یو یو« مثل دلهره دانست نمی که را ،آنچه اضطراب دتش از        
 .... آمد می باال حلقش تا هم گاهی و.... میشد پیش

 ورودي در ،  فشرد را دوم ي طبقه زنگ بود محسوس لرزشش که دستانی با        
 ، فشرد را آسانسور ي دکمه....  شد باز تیکی صداي با کوتاه تعللی از بعد ساختمان

  شنید می هاي گوشش داخل را قبلش ضربان

 ....! 
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 سقوط تا ایی فاصله و.... آورد نمی را استرس همه این  تاب دیگر پاهایش        
 در کنار که سهراب دیدن وبا گذاشت بیرون به پا شدو باز آسانسور در... !نداشت

 .... ایستاده انتظارش به آپارتمانی

 . بازگشت اش سینه به نفس

 :  گفت و گرفت اورا ي زده بخ و سرد دست و گذاشت پیش قدمی سهراب        

  »؟....!کردي پیدا راحت رو جا این... اومدي خوش.... دلم عزیز سالم«         

 عالمت به سري فقط و کرد تر زبان با را خشکش لبهاي نداشت دادن جواب توان        
 ....  شد قدم هم سهراب با و داد تکان تایید

 او پشت از را وآن گرفت اش شانه سر روي از را قندك پشتی کوله بند سهراب        
 : گفت و برداشت

 ...» میشی اذیت رو پشتیت کوله من  بده

 چیدمان.... مرتب و تمیز اما و بود کوچک خانه....شدند آپارتمان داخل سپس        
 . بود آراسته را خانه ظرافت به که... داشت سلیقه با کدبانویی از حکایت خانه نقلی

 و نبود عمیق چندان که لبخندي با آمد استقبالش به که بود مازیار نفر اولین        
 ....  میزد موج استرس کنارش

 ....!» مبارك عیدت...  خودم قندك آبجی به سالم«         

 و  خط  که  داییص  با  و  کرد  کم  را  استرسش  اما  نبود  واقعی  که  هرچند  مازیار  لبخند        
 : داد جواب داشت خش

 ....» مبارك هم شما نوي سال خان مازیار سالم«         
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 آنها  سمت  به  سرش  شدند  خارج  اشپزخانه  از  زمان  هم  که  پارسا  و  نیلوفر  صداي  با        
 آغوش در و بوسید محکم را او ،  آمد پیشوازش به بلند گامهاي با نیلوفر....  چرخید
 : گفت و کشید

 .... » اومدي خوش جون قندك سالم«         

 اضافه بود گردش در او و سهراب بین تناوب به چشمانش که حالی در سپس        
 : کرد

 ان.... نداشتیم خبر ما و بود بالیی هم ما سهراب داداش این ..  میگم تبریک«         
 پارسا....»          میشه  بزرگ  ش  مادر  و  پدر  ي  سایه  زیر  و  میاد  دنیا  به  سالمتی  به  شااهللا
 : گفت عمیق لبخندي با و گذاشت پیش قدمی

 ....» میگم تبریک منهم.....  مبارك نو سال اومدي خوش...  قندك سالم«         

 این  چیزي  یک  اما  میگفتند  تبریک  را  جدید  سال  و  داشتند  لب  بر  لبخند  همه  خب        
 ....! دانست نمی را آن قیقاد و...  میزد لنگ پایش یک و نبود درست وسط

 احوال  و  سالم  و....    کرد  دستش  کنار  میز  بند  را  دستش  کند  حفظ  را  تعادلش  اینکه  براي
 ... میداد جواب شمرده انهاشمرده پرسی

 آغوشش تاب بی چقدر و بود فروغش بی چشمان و پریده رنگ نگران سهراب و        
 و داد هول اتاقی سمت به و گرفت را دكقن دست ،  رسید فریاد به نیلوفر عاقبت..... 

 : گفت سهراب به رو

 شما تا نمونده روش به رنگ کنه استراحت کم یه ببر جون قندك بیا سهراب«         
 ..... » میارم میوه آب لیوان یه براتون هم من  کنید پرسی احوال

 : پرسید رمازیا به رو و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نیم دلواپس سهراب        

  »؟... !نکرده دیر نظرت به«         

 : گفت میداد هول اتاق سمت به را او که حالی در و انداخت باال سري مازیار        
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 یکم ببر رو قندك آبجی تو نمیاد بر دستمون از کاري فعال.... نکرده دیر نه«         
 خیابونها عیده شب. .. میشه پیداش خدا امید به هم موقع اون تا کنه استراحت

 ...» شلوغه

 آرامشش  داسی  مثل  شان  بین   گنک  ي  حرفها  و  چرخید  می  آنها  بین   نگاهش  قندك        
 ...  میکرد درو را

 خط صدایی با شد سهراب به رو نیاورد تاب دیگر شد بسته سرش پشت اتاق در        
 : گفت بود فراوان آن وخش

 حرفت پی و عشقم ي کوله توي ریختم رو ندارم دارو و ام زندگی تمام من «         
 جمع رو وسایلم گفتی فقط تلفن پشت....  کردي چیکار بگو خدا ترو سهراب..... اومدم

 خفه دلواپسی از دارم....  میشه تموم چی همه امشب گفتی....  اینجا بیام و کنم
....  باشی اورده فرشچی سر بالیی چک گرفتن  پس براي نکنه بزن حرف خدا ترو میشم

  »؟!

 به گرمش هاي نفس که آنچنان.... ایستاد نفسش به نفس و رفت پیش قدمی        
 ... شد آن سهم کوتاه ایی بوسه...  آمد سردش هاي گونه استقبال

 موج میانش نگرانی که صدایی با بگیرد نظم جمالتش تا کشید عمیقی نفس        
 : داد جواب میزد

 میگم برات رو چی همه...  میگم ؟برات.... ! میکنی چیه ها فکر این  دلم عزیز«         
 باهات ظهر میخواستم...  بزنم حرف نمیتونستم و بود دستم کنار نکبت اون صبح.... 

 ؟....!  اونجا  بود  اومده  چی  براي  پیر  کفتار  اون...    زدي  زنگ  زودتر  خودت  که  بگیرم  تماس
 « 

 بلور عمه قول به... اوضاع شدن تر بد اب بود مصادف سوال این  به دادن جواب خب
 میرساند سهرابش گوش به باد.....»کرد بازي بشود آن با که نیست مردچیزي غیرت«

 .... گذاشت نمی اش زنده یقینا کرده تیز دندان زنش براي پیر کفتار همین  که
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 او  سمت  نگاهش  و گرفت  هایش  شانه  از  چشم  داد  فرو را  دهانش  آب سختی  به        
 : داد جواب و شد ازیرسر 

 شوهرت  گفت  و  داد  نشونم  را  هواپیما  بلیط  و  ها  گذرنامه....  گفتم  که  تلفن  پاي«          
....  بگیري طالق ازش موندي خبر بی ازش که وقت چند یه مجبوري هم تو و میره داره

 : کرد اضافه بکشاند دیگر سویی و سمت به را بحث اینکه براي سپس... »         همین 

  »؟....! هستی کی منتظر خبره چه اینجا بگو خدا ترو سهراب«        

 طفره  دادن  جواب  از  بازهم  و  کرد  تر  محکم  او  کمر  دور  را  دستانش  ي  حلقه  سهراب        
 : پرسید بود شده خیره او چشمان توي که درحالی ،  رفت

 به راستی ؟.... رهچطو بابا فینقیل حال بگو کوچولو مامان استنطاق جاي به«         
  گفتی چی بابات و مامان

 ....»  بیاي بده اجازه راحتی این  به رستمی آقاي نمیکردم فکر ؟....

 گذاشت  سهراب  فراخ  هاي  شانه  همان  بعنی  دنیا  ي  نقطه ترین   امن   روي  را  سرش        
 :  کرد نجوا نرم و

 ي خونه بودند رفته.... نزدم حرفی هم بابام و مامان به.....  خوبه بابا فینقیل«         
.... بسته  رو  از  برات  رو  شمشیرش  ،حسابی  بیام  گذاشت  نمی  بود  اگه  بابام....  فروزان  خاله

 همش....  بسازیم  رو  مون  زندگی  تا  سهراب  پیش  میرم  دارم  که  گفتم  بلور  عمه  به  فقط!  
 باز کوتاه ایی تقه با در... »         باشم نداشته خونه اون توي جایی دیگه میترسم

 ....  گرفتند فاصله هم از آنی به دو آن شدو

 لبخندش که حالی در و گذاشت تخت کنار عسلی میز روي را میوه سینی نیلوفر        
 : گفت هم سر پشت تندو زده شتاب میکرد جمع را

 به  و  باشید  راحت  شما..  اوردم  میوه  آب  براتون  شدم  مزاحم  ببخشید...  ببخشید«          
 ....» برسید تون پرسی احوال
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 .... رفت بیرون لبش روي لبخند همان با گفت را این  نیلوفر        

 : گفت سهراب به رو و نشست تخت ي لبه فندك        

 .... » دید حالت اون توي مارو شد بد چقدر سهراب واي«         

 تا را دستش مچ.... کند توجهی موضوع این  به که بود حرفها این  تر دلواپس سهراب
 بزرگ  دستهاي  میان  را  قندك  دست  و  انداخت  به  نگاهی  نیم  و  آورد  باال  امتدادچشمانش

 : گفت و شد او قفل نگاهش و برداشت سر قندك ي خیره نگاه با و گرفت اش ومردانه

.... بشم اصطرابت باعث نمیخواد دلم کن  باور نکن  نگام جوري این  خوب خیلی«         
 رو چی همه بنشینه بار به کردم شروع که کاري بگذار...  میکنم رو بارداریت ي مالحظه

 خفه اضطراب از دارم هم آالن همین من  سهراب...»         « میکنم تعریف برات
 لبهاي  به  را  میوه  آب  لیوان  شد  خم  سهراب....»          کن  خالصم  بگو  خدا  ترو.....میشم

 : داد جواب و کرد نزدیک او

 عزیز  نیست  روت  به  رنگ  بخوري  آبمیوه  از  کم  به  باید  اول  ولی  میگم  برات  باشه«          
 ...» دلم

 صداي با نگاهش داد فرو میوه آب ایی جرعه بردارد سهراب از چشم که آن بی        
 .... نشست لبهایش روي سهراب

 ازفرشچی رو چک بتونم تا...  کردم پیدا روزنه یه گفتم بهت که هست خاطر«         
 عالمت به سري و گذاشت عسلی روي را میوه آب لیوان قندك         »؟....!بگیرم سپ

 :  داد جواب و داد تکان تایید

 ....» نزدي بهم روزنه اون از حرفی وقت هیچ ولی یادمه آره«         

 : گفت و زد کناري به را آن وار ونوازش برد او چتریهاي میان دستی سهراب        

... نگفتم بهت چیزي همین  براي...  بشی دلواپس نمیخواست دلم اینکه رايب«         
 برقصم  سازش  به مجبوربودم  بیرون بیام زندان  از بده  رضایت  فرشچی  شد  قرار  که  وقتی
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 فرشچی  چون  بود  عجیب  برام...    آورده  جدید  شاگرد  یه  فرشچی  دیدم  ،   حجره  رفتم  وقتی
 آدمهایی....    میده  راه  دستگاهش  و  دم  ويت  رو  کسی  و  میکنه  اعتماد  کسی  به  سختی  به
 سپرده  سر  یا.....  گیره پاشون  من  مثل  یا اند دودسته  میکنند  کار  فرشچی  دست  زیر  که
 فرشچی  اگه....  بود  اش سپرده  سر  نوع از بود  ممدلی  اسمش  که فرشچی  شاگرد و..   اند

 و تچف جور بد دهنش....  بزنه حرفی بود محال ریخت می هم خون اش حجره توي
 دستش ولی بود باز زبون.... میکرد پادویی فرشچی براي که بود سالها.... داشت بست

 دست زیر زندگیش زارو و داشت اعتماد خیلی بهش فرشچی همین براي و نبود کج
 یه که شد دار خبر شصتم کرده اخراج رو ممدلی گفت فرشچی که وقتی.... بود ممدلی

  »؟....!ماجرا کجاي میدونستمن دقیقا ولی....  میلنگه ماجرا پاي

  

         

  

 بود گوش پا سرتا.... میزد دامن  خرمن  خرمن قندك اضطراب به و گفت می سهراب
 ... بگوید را آخر ي جمله سهراب که ایی لحظه به...  میکرد فکر بهانتهایش ومدام

 انتقام  روي  از  را  شطرنجش  هاي  مهره  و  بزند  آب  به  گدار  بی  سهراب  که  فکر  این   و        
 ....  میخورد تاب خم و پیچ پر سرش توي مدام درآورد حرکت به

 بال قندك ي پریده رنگ دیدن با و گذاشت اش جمله پایان ایی نقطه سهراب        
 : گفت و کرد نزدیک او لبهاي به و برداشت از را میوه آب لیوان و شد خم فاصله

 اب  کم  یه....  نمونده  روت  به  رنگ  دلم  عزیز.  ..نمیزنم  حرفی  بهت  که  همینه  براي«          
 : گفت درهم هاي اخم با سهراب و نوشید ایی جرعه...»          بخور میوه

 .... »  بگم دیگه جمله یه محاله نخوري میوهات آب ته تا«         

 زور به سهراب به که را لیوانی دست پشت با و نوشید دیگر ایی جرعه قندك        
 : گفت معترض و زد پس بود داشته نگه یشکنارلبها
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 از دارم کن خالصم بگو رو آخرش خدا ترو میخوره بهم حالم داره سهراب«         
 ....» میافتم پس دلواپسی

 آغوش  در  محکم  را  وقندك  بازگرداند  تخت  کنار  عسلی  میز  روي  به  را  لیوان  سهراب        
 : گفت و فشرد اش سینه به را او سر و کشید

 ....» بگم رو اش بقیه برات تا بغلم بیا«         

 برد فرو او موهاي میان دست و کشید پایین  سرش روي از را قندك شال سپس        
 : گفت و

 فرشچی ولی...  شدم جو پی شده اخراج ممدلی فرشچی شاگرد فهمیدم وقتی«         
 خونه آدرس مکافات هزار با ....!بود رسیده انقضاش تاریخ...  گفت فقط و نکرد باز لب
 نشد  حاضر  و...    شهرستان  رفته  کار  براي  گفت  مادرش  بدم  شانس  از  و  کردم  پیدا  رو  اش

 یادته....  دنبالش شهرستان برم شدم مجبور همین براي.... بده رو موبایلش ي شماره
 که شده چی ببینم ممدلی دنبال برم میخواستم...  سفر میرم روز چند یه گفتم بهت

 بود  اونجا  تازه...  کردم  پیداش  سختی  به  کنم  اش  خالصه....    فرشچی  تاپ  و  تیپ  به  هزد
 یه ممدلی گویا...  داشت فرشچی از پري دل ممدلی.... قراره چه از ماجرا فهمیدم که

 علی و میفهمه ممدلی....  بود کرده تیز دندون براش فرشچی و داشته بخت دم خواهر
 بازار ي کسبه جلوي و میاد جوش به غیرتش رگ شوفاداری و سپردگی سر تمام رغم

 .... ناموسه دزد ایممرتیکه میگه همه به و.... میکنه پول یه ي سکه رو حاجی

 جلوي ریزي آبرو اون از بعد... حیاتیه میکشه که نفسی مثل آبرو فرشچی براي        
 از و کنه تطهیر رو خودش تا چسبونه می دزدي انگ ممدلی به فرشچی بازار ي کسبه
 .... بیرون میکنه ش پرت حجره

 گفت بهم... کنه دادکمکم قول شد خبردار بود رفته سرمن  که گشادي کاله از وقتی
 اتفاقی طور به روز یه و میداره نگه حجره صندوق گاو توي رو ها چک معموال حاجی

 گاو وقت سر وقت هیج نبوده کج دستش که جایی اون از ولی میشه رمز ي متوجه
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 صندوق  گاو وقت  سر  بره  شده  حساب  روز یه  توي  و  تهران  بیاد  شد  قرار...  نمیره  وقصند
 ....» بیاره برام رو چک و... حجره

 حال و میکوبید طپش پر قلبش نداشت را شنیدن این از بیش تاب دیگر قندك        
 وا جشمان توي و برداشت سهراب هاي شانه از سر.... کرد می رو و زیر را دلش هواي و

 : گفت و زد زل

 گیج فرشچی..... صندوق گاو وقت سر حجره رفتی پسره این با که نگو سهراب«         
 ....!» بده باد به رو دودمانمون و... میفهمه نیست گول و

 : گفت و داد جا آغوشش ن میا را او دیگر با و بوسید رانرم او پیشانی سهراب        

 کسی به نمیخواستم اولش...  بگم برات بگذار مبش طاقتت کم دل قربون«         
 هر به اگه نداشتم دوست... نبود خبر با هام کار از مازیار هم همین  براي بگم چیزي
 بعد گفتم بهش کرد اصرار وقتی ولی...  بیافته دردسر به مازیار افتاد گیر پام دلیلی

 میرفت پیش شده حساب ام نقشه باید...  گذاشتم جریان در رو نیلوفر پارساو هم
 ... میخورد بهم چی همه و میدادم تکون اشتباه را ایی مهره شاید وگرنه

... بگیرم  عروسی  اونجا  و  خارج  بریم  باید  که  کفش  بودتوي  کرده  رو  پایش  سودابه        
 هاش  مهمونی  توي...    میاومدم  راه  دلش  با  و  نمیگذاشتم  نه  حرفش  روي  میگفت  هرچی
 تمدید  براي  شدم  راضی  حتی....  داشتم  مراوده  خودش  از  بد  يدوستا  با  و  میکردم  شرکت

 ...  کنم اقدام پاسپورتم

 میخواستم...  شد رو و زیر دنیام شنیدم رو بغضت پر صداي زدي زنگ که صبح        
 سفر راهی امشب بگم و بزنم زنگ بهت شدم خالص نکبت اون شرّ  از که فرصتی اولین 

 ...  گرفتی تماس من  از قبل خودت که هستیم

 براي  خداحافظی  مهمونی  یه  فردا  سفر  مناسبت  به  و  شناخت  نمی  پا  از  سر  سودابه        
 پیش ام گذرنامه...  بود کرده جمع هم رو خودش و من چمدانهاي..  دادو ترتیب شام
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 چشم  جلوي  تا  چرخیدم  می  جمع  توي  مدام  باید  ولی...  نبودم  چیزي  نگران  و  بود  خودم
 ...  کنه تموم حجره توي رو کارش ممدلی تا.... باشم همه

 رمز  مدت  این  طی  فرشچی  و  بخوره  سنگ  به  تیرم  که  بود  این  من   دلواپسی  وتمام        
...! نباشه صندوق گاو توي من  چک بد شانس از یا باشه کرده عوض رو صندوق گاو

 که بود کسی دقیقا و بود بلد هم رو حجره دزدگیر کردن خاموش ي نحوه حتی ممدلی
 ....» کنه کمک من به میتونست

 توي را نگاهش و کرد جدا سهراب ي سینه از سر نیاورد تاب اضطراب از قندك        
 بعدي  هاي  جمله  منتظر  و  شد  خیره  لبهایش  به  سکوت  ودر  کرد  سرازیر  او  ي  تیره  چشمان

 ...  بود

 گونه روي ار  انگشتانش سر آهسته بردو دست دیدو را قندك مات نگاه سهراب        
 : گفت و داد رس او اي

 ساعت...    نه  یا  شده  تموم  ممدلی  کار که بده  خبر  زنگ  تک  یه  با مازیار  بود  قرار«         
 داشتند اش خانواده و سودابه دوستاي هنوز نشد مازیار زنگ از خبري و شد نیم ده

 دقیقه بیست تقریبا و... رسید هام دلواپسی داد به مازیار زنگ تک که میخوردند شام
 به.... بازه درش شده دزدي ات حجره از که میزنه زنگ فرشچی به کسبه از یکی بعد ي

 ساکم کردم استفاده فرصت از هم من .... برسونه رو خودش گفت و داده خبر ده صدو
...»         بیرون اومدم خونه از چیه به چی ببینم اینکه هواي به و ماشین  پشت گذاشتم رو

 لبهاي روي را اش اشاره انگشت و کرد سکوت رسید که اش جمله جاي نای به سهراب
 : داد ادامه و آورد در حرکت به نرم قندك خشک

 براي....نه یا کنه پیدا رو چک تونسته ببینم و بیاد ممدلی منتظرم هم حاال«         
 پلیس دست هامون مکالمه پرینت ها بعد و نگذاریم جا به خودمون از ردي اینکه

 یه با مازیار فقط و...  ممدلی با حتی...  نداشتم تلفنی تماس هیج مدت این  یافتهن
 ...» میکرد خبر رو من  و بود تماس در ممدلی با اعتباري ي شماره
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 چک هم ان فرشچی از دزدي..  بود نخوانده رو قصه جاي این ....  امد بند زبانش        
 : میلرزیدگفت که صدایی با مستاصل ید، فهم می یقینا فرشچی.... !  سهراب میلیاردي

  »؟.... !میشه چی نباشه ممدلی همراه چک اگه سهراب«         

 محکم ي تقه چند با مازیار که بود نداده را قندك دلواپسی جواب هنوز سهراب        
 : گفت شتاب پر و شد داخل در به

  

 ....» رسید ممدلی بیا پاشو سهراب

  

        * 

 را او بلند سالم...  داشت استخوانی ایی چهره که اندام الغر مردي دیدن با قندك        
 ...  داد جواب کوتاه

 برد  پیش  دوستی  ي  نشانه  به  دستی  و  شد  بلند  جایش  از  سهراب  دیدن  با  ممدلی        
 : گفت و

 کم  بدون...    خواستی  که  طور  همون...  آوردم  رو  ات  امانتی....خان  سهراب  سالم«          
 ....»  بشکونم را ها قفل شدم مجبور نکرد کار ام قدمی هاي کلید.. کاست

 بود  سهراب  ازو  تر دلواپس  گویا که  مازیار  و  کشید اسودگی  سر از  نفسی سهراب        
 : گفت و گذاشت پیش قدمی

 ؟چک..... ندیدت که کسی...  کردي دیر قدر این  چرا کردي جونمون نیمه پسر«         
 کاپشنش داخل از را رنگی سیاه ایی کیسه و برد دست ممدلی...»         ببینم بده رو

 : گفت و کشید بیرون
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 که کردم سازي صحنه جوري یه... تعطیله عید آخر تا بازار...  نباشید نگران«         
 هرچند....  بود  دستم  دستکش  هم  مدت  تمام...    راحت  خیالتون  زده  حجره  به  دزد  انگاري

 از که میفهمه و حرفهاست این از تر تیز فرشچی.....  نفهمه فرشچی که ونممید بعید
 یه شما اجازه با و برداشتم رو چک فقط شد قرار که طور همون هرحال به.... خورده کجا
 حاجی پیش شاپ کافی براي که رو پیشت پول میلیون پنجاه....  کردم هم دیگه کار

 فرشچی  حروم  حاللت  پولت  نیومد  دلم...  کچ  تنگ  گذاشتم  هم  رو  بودي  گذاشته  ودیعه
 ..» بشه

 دست  به  چک  همراه  و  کشید  بیرون  درشت  تراول  دسته  یک  کیسه  داخل  از  سپس        
 ونیم داد هول عقب به را آن و زد موهایش به چنگی کالفه سهراب         داد سهراب
 : گفت و انداخت ها تراول به نگاهی

 ... »  دزدي بریم نبود قرار که ما. . نبود الزم کار این «         

 ... گذاشت اش جمله انتهاي پایان ایی نقطه و آمد حرفش میان به ممدلی        

 ، کمتر ریال یک نه... برداشتم رو ؟حقت..  چیه دزدي خان سهراب میگی چی«         
 ....» هندار   حساب  و  حد  که  کرده  ناحق  و  حق  قدر  اون  میشناسم  من   رو  حاجی...  بیشتر  نه

 :  گفت و گرفت او سمت به و کرد راجدا ها تراول از تا چند و برد دست سهراب        

...»         حالله  حالل  گفتی  که  طور  همون...    کنی  قبول  من  از  عیدي  عنوان  به  رو  این   باید  پس
 : داد جواب و کشید هم در را کوتاهش ابروهاي ممدلی

 فرشچی  اون  به  رو  زهرم  که  قدر  همین   من ...  ها  یمیکن   کاري  چوب  خان  سهراب«          
 ... »  خورده کجا از ببینه بشینه باید حاال حاال... کافیه برام ریختم ناموس دزد

 آنها میکرد پاره و تکه که هایی تعارف به توجه بی و گرفت او از ها تراول مازیار        
 : گفت و چپاند کاپشنش جیب داخل را

 شانه به دستی پارسا.... »          مونی می جا پروازت از...  برو تر دزو ممدلی«         
 : گفت و زد ممدلی ي
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 روي دستی»          ؟... !ندیدي دیدي شتر...  باشه حواست داداش پس«         
 : گفت و گذاشت چشمش

 و بجنبه خودش به بیاد فرشچی تا.... راحت خیالتون...  چشمم تخم روي به«         
 توي قرار.... آب ور اون رفتم و پریدم دیگه ساعت دو یکی من ؟... ! چیه به چی ببینه

 ... »  کنم کار دوستم رستوران

 سهراب...    افتادند  جوش  جنب  به  مازیار  و  پارسا  و  شد  بسته  ممدلی  سر  پست  در        
 ...  کرد رو زیر را زندگیش که بود چکی پی نگاهش همچنان ناباور

 به تن  و....گذاشت پا زیر را اش مردانگی و غرور و کشید ها خفت چک این  رايب        
 .... داد نکبتش دختر و فرشچی هاي خواسته

 ماند ثابت چک به نگاهش و ایستاد او روبروي و گذاشت تر پیش قدمی قندك        
 و دآور  باال را نگاهش سهراب...  شد تمام چیز همه که نمیگنجید باورش در هنوز... 

 ...  بود کرده شفاف را ان اشک اي حلقه که...  نشست قندك چشمان توي

 برفی ومثل شد ریز ریز دستش زیر میلیارد یک عین  کوتاه حرکت چند با سپس        
 تقسیم نامساوي ي تکه صدها به چک.. ... ریخت فرو زمین  روي به انگشتانش الي از

 ... گرفت جان قندك لبهاي روي لبخند و شد

 فالکس با همراه مسافرتی سبدي و کرد پاك را اشکهایش دست پشت با نیلوفر        
 : گفت و گذاشت دو آن پاي کنار چاي

 خوارکی یکم راهتون توي براي جون قندك...  شد خیر به ختم چی همه...  شکر رو خدا
 ..» .بشه الزمتون شاید... سرده هوا هنوز گذاشتم هم پتو یه...  چایی گذاشتمهمراه

 پشت  به  مردانه  دستی  و  کشید  آغوش  در  را  سهراب  و  گذاشت  پیش  قدمی  پارسا        
 : گفت و زد او ي شانه

... نگذار خبرم بی حالتون از...  باش خودت مواظب...  همراهت به خدا برو«         
  کن  خاموش رو موبایلت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 352 

 و شد جدا پارسا از سهراب... »         نریزن بهم رو اعصابتون سودابه و فرشچی تا... 
 : گفت

 اشتباه شاید نبودید ها شما اگه...  کنم تشکر ازتون زبونی چه با نمیدونم«         
 ...  میگرفتم تصمیم

 ....» بکنم رو کشیدي برام که زحماتی جبران بتونم روز یه امیدوارم

...  آمد می او پاي هم برادر مثل که قدیمی رفیق چرخید مازیار سمت به سپس        
 را او و برد پیش دست... داشت دریا وسعت به دلی که ایی ساده و تیپ خوش پسر

 : گفت و کشید آغوش در محکم

 تو جنس از دوست یه کسی هر دامن توي میخوام خدا از...  قدیمی رفیق«         
 ...» هستم ات شرمنده دارم عمر تا.... بفمه رو دوست معنی تا... بگذاره

 رسید  ذهنش  به  که  ایی  جمله  تنها  و  داد  فرو  سختی  به  را  اش  مردانه  بغض  مازیار        
 : آورد زبان به را

 موبایلت...    همراهت  شیشه  بار  ها  میکنی  رانندگی  آهسته  جاده  توي....    مرتیکه«          
 ...  خاموشه که هم

 ....» بشم دلواپس برسی تا نگذار

 : گفت و گرفت او سمت به اورد در شلوارش جیب از را ماشینش سوییچ سپس        

 میبرم  رو  ماشین  گذاشتیم  قرار  که  طور  همون...    خودم  ماشین  سوییچ  این  بیا«          
 خیالت... میفرستم براش پیک با هم رو سوییچش و میکنم پارك فرشچی ي خونه در

 ....»  ماشین عقب صندوق توي گذاشتم هم رو چمدونت... باشه راحت

 : گفت و زد مازیار ي شانه پس مردانه دستی سهراب        

 بده  سامون  سرو  رو  کارت...    بوده  تو  دوش  روي  من   زحمات  تمام...  رفیق  ممنونم«          
 ....» کنیم شروع کاري هم با بیا و
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 که چشمانش و رفت قندك پی نگاهش و داد عمیق لبخندي با را جوابش مازیار        
 ....  بارید می

 خیالت  داري  که  رو  من   موبایل....  میشه  خالی  و  پر  اشک  از  چشماش  چرا  من   قندك  ابجی
 گامی... »         پیشت میاد کنی تر لب که...  داري جا این  قرص پا پرو یهبرادر تخت

 : گفت میبارید که اشکهایی میان و برداشت مازیار سمت به

 ....» ممنونم چی همه براي... میکنم حساب خیلی برادریت روي...  خان مازیار«         

 دل به و شدند مازیار ماشین  سوار... میبارید همچنان که اشکهایی میان عاقبت        
 ... زدند جاده

  

        * 

 به  نگاهش درهم  هایی  اخم با  که  سهراب وبه  گرفت  جاده  تاریکی  از  چشم  قندك        
 : گفت بود روبرو

 ....» سهراب«         

 چیزي.... سهراب دل جان:« داد جواب و انداخت او به نگاهی نیم سهراب        
 : پرسید و کشید شالش پر به دستی         »؟...!میخواي

 ...» بپرسم نشد فرصت بودم دلواپس اونقدر ؟...میریم کجا عزیزم«         

 ي  نهگو  روي  نرم  و  برد  پیش  را  دستتش  بود  جاده  پی  نگاهش  که  درحالی  سهراب        
 : داد جواب و کشید قندك

 اجاره خونه یه.... اونجاست هم جون پروین...  عموم پیش شیراز میریم «ـ        
 ولی  بانکه  گروي  سندش  فعال  هم  تهران  خونه...  میکنیم  شروع  رو  مون  زندگی  و  میکنیم

 و... میکنم آزاد رو سند و میدم رو قسطش بشه باز بالم و دست که همین 
 » ....میفروشمش
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 :  میزد موج صدایش توي نگرانی دل این  و بود نگران دل هنوز قندك        

 تو کار که میفهمه یقینا... نیست چک که بفهمه اگه میشه چی فرشچی پس«         
 .... نشست لبش کنج کجی لبخند سهراب         »؟...!بوده

 وقتی نیست بند جایی به دستش چون... خورده کجا از که بفهمه که کنه خدا«         
 حرفهاست این تر زبل فرشچی... دیدن رو من  همه و بودم مهمونی توي من شد دزدي

 گذشته اون از...  نزنه دم و بسوزه باید و.... نیست بند جاي به دستش ولی میفهمه
 بند جا هیچ به دستش عمال حاجی و...  میره ایران از دیگه ساعت نیم تا هم ممدلی
 دستکش  مدت  تمام  ممدلی....    کنه ثابت  نمیتونه  ولی  خورده  کجا از  نهمیدو...  نمیشه
...  هستی چی نگران تو.... نگذاشته جا به خودش از هم انگشتی سر پس و بود دست

  روباه اون

  

 بست  رو  دخترش  حروم  ي  بچه  بشه  حفظ  آبروش  اینکه  براي...    ابروشه  حیاتش  رگ  پیر
 ....  بکنه کاري بخواد که... حرفهاست این  از تر محتاط باش مطمئن ... من  به

 شکایت ازش بشه ما زندگی مزاحم و کنه خطا پا از دست اگه گذشته اون از        
 دیگه یکی آویزون بعد و میکنه زاري و گریه مدت یه هم نکبتش دختر اون...  میکنم
 ....» کشور از خارج فرستش می فرشچی دارم حتم که هرچند...  میشه

  

 : گفت و شد ثابت میشد نزدیک صبح به که اسمانی توي نگاهش قندك        

 ....» سهراب«         

 : گفت دلش ته ته از کردو روانه او سمت به نگاهی نیم هم باز سهراب        

 .... »  سهراب دل جان«         
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 ؟.... کجاست شب ي لحظه ترین  تاریک میدونی گفت و داد تکیه صندلی به        
 غرق اسمان کوتاه ي لحظه یه میخوره پیوند روز به شب که ایی نقطه همون درست

 ... میداره بر سر افق از خورشید وبعد میشه سیاهی

 خورد   رقم  دیگري  شکل  به  زندگیم  و  شد  شروع  ساده  اسم  تغییر  یه  با  من   ي  قصه        
 بگیرم قرار تو ارکن زدند بهم که دزدي تهمت ي واسطه به و مهد توي برم شد باعث....
 که هستیم زندگی سوي به پیش جاده توي         حاال و.... بشه دلم مهمون عشق و

 فشرد  دستش  میان  را  قندك  دست  سهراب....»          بسازیم  رو  اون  خالی  دستاي  با  قرار
 :  گفت و

 نشد که شرمنده... شدي اذیت خیلی همراهیت این توي...  دلم عزیز شرمنده«         
 بشی جدا ات خانواده از شکلی این شدي مجبور که شرمنده... بگیرم عروسی یه برات

 ...» گذاشتم جا دلت توي ناخواسته فینقیل یه که شرمنده....

 یک  لیوان  شد  خم  سهراب  عطر  از  شد  پر  هایش  ریه  و  کشید  عمیقی  نفس  قندك        
 : گفت و داد سهراب دست به قندي همراه و کرد چایی از پر را مصرف بار

 حتی...    ببخشه  رو  من  بابام  کنه  خدا....  میشه  تنگ  ومامان  بابا  و  نبات  براي  دلم«          
 ...» نکردم هم حافظی خدا ازشون

 : گفت و نوشید ایی جرعه قند همراه و گرفت او از را چاي لیوان سهراب        

 اومدي  شوهرت  همراه...    که  نکردي  فرار  که  پسرت  دوست  با..  میبخشه  که  باش  مطمئن 
 هم با گرفتیم که سامون سرو میکنم درك رو پدرت حال....  بسازي رو باهمزندگی تا

 ...  بوسی دست میریم

 اعتراف باید ولی...نمیگیرن دل به کینه شون بچه از مادري و پدر هیچ راحت خیالت
 .... » میشه تنگ هاش ابروریزي و نبات براي هم من  دل کنم

 بر افق از سر خرامان خرامان که رفت بهاري خورشید طلوع پی گاهشن قندك        
 ... کند زمین  قسمت این اهالی مهمان را روز تا میداشت
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 : گفت لب زیر و... شد نو جدید سال مثل درست هم او روزگار        

 رو سهرابم و من  روز حال... هست سهرابم و من پی حواست که ممنونم خدایا«         
 ....» کردي تازه و نو زمینت روز الح مثل

 سالهاست که گویی... رفت فرو عمیقی خواب به و گذاشت هم بر چشم سپس        
 ...! باشد بوده خواب این  انتظار در

  

        * 

 رنگهاي  از  بود  پر  شهر  پاییزي  هاي  کوچه...    رنگهایش  تمام  با  میرسید  راه  از  پاییز        
 برگ پر تابستان که بود شاپ کافی کنار درخت تک ي دلبسته درچق او و...  نواز چشم

 ..... رنگارنگ پاییزش و برف پر هایش میشدوزمستان وبار

 زندگی  و  میداد  جان  بوي  هایش  شعر  که  همان  بود  شهرحافظ  مهمان  که  بود  سالها        
 بوي همیشه چنین  این  که بود جاري حیات آب شعرش هاي واژه گل میان گویی... 

 .... میداد تازگی

 خشت  به  خشت  براي  که...  خورد  چرخی  کوچکشان  و  نقلی  شاپ  کافی  توي  نگاهش        
 .... بودند کشیده زحمت آن

 دست به کنک باد که چرخید سهرابش پی نگاهش و برداشت سر عسل صداي با        
 : میپرسید عسل از

...   باشه کجا میکنه فرقی چه  یرنگ  سخت  من  جون...    خوبه  جا  این   بابا  فینقیل«          
 تو  براي رو کافه....  موندي  قرمز  و  زرد  رنگ  انتخاب  بین  هنوز  تو  میرسن  ها  مهمون  آالن
 و....کمرش به هم قري و داد گردنش به تابی عسل...»         بگیري تولد تا کردم قرق

 : گفت

 ... »  تره قشنگ خیلی قرمزه... میکنه فرق هم خیلی سهراب بابا«         
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 و گرفت او از را کنک باد و رفت رابسه سمت به و کرد جمع را لبخندش قندك        
 : گفت

 .... »  میدونم من  رو ورورجادو این  زبون من  بده«         

 : گفت و شد او شال سهم پنهانی ایی بوسه بردو فرو او گوش بیخ سر سهراي        

 .... »  نباتش خاله ي لنگه شده..  بگیر تحویل بیا ریزه خاله«         

 رو پیاده عرض پریسا و بلور عمه و فیروزه مامان همراه که نبات دیدن با سپس        
 : گفت و گرفت فاصله قدري او از امدند می کافه سمت به و کردند می طی

 ....»  سرش روي میگذاره رو جا این  آالن....  بود زاده حالل بفرما«         

 نبات سمت به میخورد تاب دستش در بادکنک که حالی در نبات دیدن با عسل        
 : گفت و دوید

 یه  برام  مازیار  عمو...    ها  تولدم  امروز.....  جونم  مامانی...  جونم  نبات خاله  سالم«          
 ...» میشم ساله هشت امروز....  خریده بزرگ عروسک

 : رفت اش صدقه قربان و بوسید را عسل ي گونه شدو خم نبات        

 ...» خوشگلم.... مبارك تولدت بره قربونت نبات خاله«         

 شد   نزدیک  انها  به امد  می  زنان  عصا  که  بلور  عمه  و  فیروزه  مامان  دیدن  با سهراب        
 : گفت و

...  دنبالتون میاومدم من  کردید می صبر کاش اي....  اومدید خوش سالم«         
 و نشست دستش پیش صندلی اولین  روي بلور عمه...»         زحمت يتو افتادید

 : گفت
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...  برم هات زلفک اون قربون نمونده برام جال و جون دیگه.... رسیدیم آخیش«         
 بود  زنده  منم  حمید  کاشکی...    پیري  پدر  بسوزه  هی....  میافتم  پا  از  میرم  راه  که  قدم  دو
 : داد ادامه کردو عسل به رو سپس       .... »  میدید رو روزها این و

 ....» ببینم بلور عمه بغل بیا مبارك تولدت برم هات زلفک اون قربون«         

 وپریسا کرد پنهان چادرش پشت را اشکهایش افتادو شوهر یاد به خانوم فیروزه        
 : گفت میبرد دهان به پفکی که درحالی

 فینقیل تولد اومدیم...  نیست اشک براي جا امروز...  هفیروز  خاله..  بابا اي«         
 دوان سمتش به مازیار آمدن با شد بلند بلور عمه پاي روي از عسل.... »         خانوم
 : گفت و دوید دوان

 ...»  سالم.... جونم مازیار عمو«         

 : گفت  و  آبدار  و  محکم  بوسید  را  اش  گونه  و  کرفت  بغل  به  را  عسل  و  شد  خم  مازیار        

 ....» مبارك تولدت بره قربونت مازیار عمو.... عروسک ماهت روي به سالم

 پس  قدمی مازیار دیدن با کردوپریسا بلند سالمی و شد نردیک جمع به مازیار        
 .  داد جواب افتاده فرو سري با البته و کوتاه را او سالم و رفت

 :  کرد نجوا نرم و آهسته و برد پریسا گوش بیخ سر قندك        

 این ... بگذاره پاپیش کنه مجاب و مازیار و...  بزنم حرف سهراب با من  میخواي«         
 این  که نمیکنه پیدا دختري وقت هیچ مازیار.... مجرد اون مجرد تو نمیشه که جوري
 .... » بشینه پاش به و باشه داشته دوستش طوري

 دادو آن با وتابی گرفت دستانش میان و برداشت میز روي از بادکنکی پریسا        
 :  گفت

 به خودش باید مازیار...  میدم پس رو هام تجربگی بی تاوان دارم من ...  نه«         
 بخشیده رو من  که افته می وقتی اتفاق این  و...  بگذاره پیش پا و برسه نتیجه این 
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 او سمت به قندك نگاه نبات صداي اب....»          میکنم صبر روز اون تا ومن..باشه
 .... میکرد تعریف دوستانش از تاب و آب با که چرخید

 سوت براتون قدر چه نمیدونید دیدند رو شما عکس دوستام...  خان سهراب«         
 اونقدر...جذابه قدر چه....  تیپه خوش چقدر..  داره هیکلی عجب میگفتند... کشیدند

 ...» کردم دعوت عسل تولد براي رو تاشون چند هک بود اومده خوشش شما از

 و ایستاد قندك کنار و گذاشت پیش قدمی کرد پنهان را هایش خنده سهراب        
 : گفت برد فرو او گوش بیخ سر

 کرور کرور مجبورم و... میگذاره باال طاقچه برام که محترم خانوم توجه قابل«         
 ....» دارم خواه هوا همه این ... بندازه بهم چشمی گوشه تا بخرم رو نازش

 ابروهاي میان ریزي اخم اثرش تنها که و گرفت او بازوي از ریزي نیشگون قندك        
 : گفت نبات به رو و کرد جمع را لبخندش سهراب ،  بود او

 این برو دادي دوستات پیش همه این  رو من  پز که حاال....  خانوم خوشگل«         
 بقیه ي کله سرو آالن که دیوار درو به بچسبون خانوم فینقیل این براي ور ها بادکنک

 با و دوید سمتش به عسل خانوم پروین آمدن با....»         میشه پیدا ها مهمون ي
 : گفت بلند صدایی

 .... » هورا....اومد هم جونم پروین مامان«         

 بازار....  رفت استقبالش به و رخاستب خانوم پروین  احترام به فیروزه مامان و        
 ...  خاست پا به جمع میان شادي از هیاهوي و شد داغ ها بوسی دیده

 .... شد لبهایشان جفت لبخند و        

 ي  گوشه سیاه  ي تخته  به  ابرو چشم  با  نمیشد  جدا  لبهایش از  لبخند که سهراب        
 : گفت و کرد اشاره کافه
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 قندك         »؟...!بنویسی سیاه تخته پاي رو امروز شعر خواي نمی دلم عزیز«         
 ... نوشت و رفت تخته پاي به و داد تکان تایید عالمت به سري

  

 غم  دوران  حال  نباشد  یکسان  دائم          نرفت  ما  مراد  بر روزي  دور  گر گردون دور        
 بازیهاي  پرده  اندر  باشد           غیب  سرّ   از  اي  نه  واقف  چون  مید  نو  مشو  هان          مخور
  مخور غم پنهان

  

 ....» نبات و قند شیرینی به روزگارتون«        

  

 "  پایان"         

  

  امینیان افسون.  پنج نودو سیصد و هزار سال ماه شهریور سوم        

  

        * 

 : گرامی دوستان خدمت سالم        

 به بوده همراهمون هشتیا نود از که هایش قوس و کش تمام با قندك رمان        
  رسید اتمام به خدا لطف

 .... 

 رمان  نوشتن   که  هستم  باور  این   به  همچنان  انالین   رمان  دوتا  نوشتن   از  بعد  ومن         
 جرات  و  است  دشواري  بسیار  کار  دارند  قلم  به  دستی  خود  نیز  برخی  که  مطالعه  اهل  براي

 .  میخواهد
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 دوستان..    گرفتم  عزیزان  شما  تک  تک  از  من   را  جرات  این  میکنم  اعتراف  انهصادق  و        
 و کردند زد گوش مرا هاي عیب فروتنانه و بودند همراه من  با گام به گام که عزیزي
  بازگو برایم محترمانه را معایبم

  

 رصبو  که  سپاسگزارم  و....    آموختم  شما  تک  تک  کنار  را  نوشتن   من .  هایم  نازنین...  کردن
 . کردید دلگرمم هایتان تشویق با کردیدو همراهی مرا بردبار و

 شما تک تک روز اون تا.... گشت بازخواهم دیگر ایی عاشقانه با بخواهد خدا اگر        
.... دارم ارزو لبخند پر لبی همیشه مثل برایتان و میسپارم یگانه خداي به را عزیزانم
 . هایتان لحظه تک تک حافظ خداوند

  امینیان افسون تشکر با        
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 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 مجموعه کافه نویسندگان بپیوندید

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان فهکا

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را اثرتان خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان
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 رایگان ویراستاری✅

 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می محسوب مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان ورتص به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه انجمن در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به اشم کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را خود اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ریدندا کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،
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 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را ثریا نویسنده ی هزینه

 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را رتاناث توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می صورت

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و یتسا اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅
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 ما. ایم بسته داد قرار شما آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن

 

 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان تربیش انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی
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 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را نویسندگان آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر هگون هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  
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